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PEUGEOT 3008
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EEN   
ERVARING

HEEL NIEUWE

De PEUGEOT 3008 breidt zijn bestaande troeven verder uit met
een nog eleganter en moderner design dat benadrukt wordt door
hightechkoplampen. Zijn opvallende lichtsignatuur voor- en ach-
teraan geven hem een karakteristieke en herkenbare look. 

Zijn cockpit en technologische uitrustingen inspireren de
bestuurder die volop geniet van de meest dynamische
kwaliteiten in dit segment. 

De technologische uitrustingen versterken zijn energieke en
gebruiksvriendelijke karakter. Op de head-up display verschijnen
de diverse functies in verschillende kleuren, wat het leesgemak
bevordert. 
 
De achteruitrijcamera geeft de bestuurder informatie over de
directe omgeving achter de auto en vergemakkelijkt zo
achterwaartse manoeuvres. 

Met de robuuste en stabiele Crossover 3008 beleeft u een totaal
nieuwe ervaring.



KRACHT 
&
KARAKTER 

De 3008 heeft een elegant en eigentijds voorkomen. Zo zijn vooraan
de gloednieuwe, vinnig ogende technologische koplampen* tot in de
puntjes uitgewerkt met subtiele materiaalcontrasten. De nieuwe LED-
lichten met donkere achtergrond doen de typische lichtsignatuur van
het Merk nog beter tot haar recht komen.
Achteraan werden de drie ‘zwevende’ LED-klauwstrepen bijzonder
strak getekend en lijken ze wel uit de lichten te springen. De
frontpartij oogt zeer robuust. Het koetswerk heeft specifieke
wieluitsparingen en de hele vormgeving is ronduit expressief. 
Het koetswerk krijgt rondom nog een finishing touch met een aantal
‘reliëf’-accenten zoals gestructureerde wielkasten, expressief
gewelfde spatborden en roestvrijstalen sier- en dorpellijsten. Door de
lichtinval hierop komt het typische crossoverkarakter van de 3008
nog sterker tot uiting.

*Met Xenonlampen. 



GRIP
CONTROL®*

De veelzijdige en soepele 3008 kan alle rijomstandigheden
aan. Dankzij het Grip Control**-systeem regelt u de tractie
immers volgens de gripomstandigheden. Grip Control stemt
de trekkracht af op de ondergrond en de bestuurder behoudt
continu de controle over zijn voertuig. Welke modus u ook
instelt - Sneeuw, All-road, Zand, ESP Standard, ESP Off - in
de Peugeot 3008 geniet u telkens weer van intens rijplezier.

De eenvoudige en strak ontworpen draaiknop die mooi is
ingebouwd in de middenconsole valt bij technologieliefhebbers
beslist in de smaak. Uitgerust met speciale 'Mud & Snow'-banden**
kan de 3008 elke vrijetijdsbestemming aan.

*Optie naargelang de versies en motorvarianten.
**Modder- en sneeuwbanden.

Sneeuw Modder ZandStandaard ESP off



De bestuurdersplaats van de 3008 heeft alles van een cockpit met
een exclusief en strak design. U geniet van een fantastische rijpositie
die een hoge zit combineert met een dynamische rijhouding als in een
berline. 
De schuingeplaatste middenconsole met haar nobele materialen en
nieuwste technologieën oogt bijzonder elegant. De verchroomde
sierlijsten en de design handgreep maken het karaktervolle plaatje
compleet. 
Laat u verwennen door de ergonomie en de rust van een
binnenruimte die baadt in het licht en waar alle bedieningsfuncties
zich binnen handbereik bevinden. Op een uitklapbaar scherm** in het
gezichtsveld van de bestuurder verschijnt de essentiële informatie van
de rijhulpsystemen: snelheid, instelling van de cruise control of
snelheidsbegrenzer, Distance Alert®*-afstandstijd tot de voorligger. 
Met de handige Toggle Switches** (tuimelschakelaars geïnspireerd op
de luchtvaart) kunt u onder meer de verschillende parameters van de
head-up display** en de Distance Alert®* regelen. Het uitklapbaar
scherm geeft data weer van de navigatie, de boordcomputer en de
verschillende parkeerhulpsystemen**.

CONTROLE & SENSATIES 

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



Technologische uitrusting vergroot uw veiligheid 

Achteruitrijcamera* 
Deze parkeerhulp wordt automatisch geactiveerd wanneer 
u in achteruit schakelt. Op een scherm kunt u zien wat zich in de
directe omgeving achter de auto bevindt, om uw
inparkeermanoeuvre veilig uit te voeren.

Meting van beschikbare ruimte**
Deze functie vergemakkelijkt het parkeren. Het systeem meet
de beschikbare parkeerplaats, geeft aan of u er al dan niet kunt
inparkeren en schat de moeilijkheidsgraad van het uit te voeren
manoeuvre in.

Hindernissendetector**
Hindernissendetector  vooraan en achteraan* informeert u met
geluidssignalen en visuele aanwijzingen hoe ver de auto van
een hindernis verwijderd is.

Elektrische parkeerrem
Deze elektrische handrem maakt het u extra makkelijk. Zodra u
de motor afzet wordt de elektrische parkeerrem automatisch
aangetrokken. Ze wordt weer ontgrendeld wanneer u het
gaspedaal indrukt. De elektrische parkeerrem is gekoppeld aan
de ‘Hill Assist’-functie (hulp bij het wegrijden op een helling) die
de parkeerrem enkele seconden aangetrokken houdt wanneer
de auto stilstaat op een helling, om veilig op een helling te
kunnen vertrekken, en om makkelijk voor- en achterwaarts in te
kunnen parkeren.  

TECHNOLOGIE

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



UITZICHT

Het panoramische uitzicht op voorbijglijdende kleuren en
omliggende landschappen maakt van elke rit en reis een unieke
ervaring waarvan u volop zult genieten. 
Met zijn 5 m2 grote glazen panoramisch dak laat de 3008 u
kennismaken met een nieuwe reisdimensie. Het lichtovergoten
interieur met zicht op de buitenwereld straalt ruimte en rust uit.
Inzittenden voelen zich behaaglijk en uitgenodigd om te ontdekken.  

PANORAMISCH 



Met zijn vernuftige bagageruimte waarvan de laadvloer op drie
hoogtes verstelbaar is, en zijn neerklapbare achterbank, maakt de
bijzonder moduleerbare 3008 u het leven een stuk makkelijker. 

Er zijn verschillende discreet ingebouwde en erg handige
opbergmogelijkheden voorzien, zoals opbergvakjes in de deuren 
en een gekoelde ruimte in de centrale armsteun, ideaal om uw cd's
of een 1,5 literfles op te bergen. 

Laadvloer op 3 hoogtes
1.  Maximaal volume om u de grootst mogelijke laadcapaciteit te

bieden.
2.  Volledig vlakke laadvloer die aansluit op het neergeklapte onderste

deel van de achterklep en de neergeklapte achterbank. 
3.  In de hoogste stand sluit de laadvloer aan op het dichtgeklapte

onderste luik van de achterklep zodat u op de laadvloer nog
voorwerpen kunt laden terwijl andere bagage netjes uit het zicht in
de onderste ruimte ligt. 

Het volume kan dus variëren tussen 512 l (432 dm3 volgens VDA-norm)
onder de bagageafdekplaat tot 1604 l (1241 dm3 volgens VDA-norm),
inclusief de opbergruimtes aan beide kanten van de bagageruimte.
Wanneer de passagierszetel vooraan in tafelstand wordt neergeklapt,
kunt u tot 2,62 m lange voorwerpen vervoeren. 

2/3 – 1/3 neerklapbare achterbank: verrassend handig 
De uit twee delen bestaande achterbank kan vanuit de bagageruimte,
door middel van handige bedieningshendels neergeklapt worden, 
wat extra gemak en ruimte oplevert. In het interieur van de 3008 
zijn ook tal van opbergmogelijkheden voorzien en drie 12V-stekkers,
voor ieders comfort. 

MODULARITEIT 
& OPBERGRUIMTE



DIESELMOTOREN
De 3008 is beschikbaar met drie nieuwe
BlueHDi-dieselmotoren. Deze zijn allemaal
uitgerust met een roetfilter (FAP) die de
uitstoot van roetdeeltjes tot het laagst
meetbare niveau reduceert, en van het SCR-
systeem (Selective Catalytic Reduction).
Hieruit blijkt dat Peugeot zich intensief inzet
voor het milieubehoud. 

• 1,6L BlueHDi FAP* 120 pk S&S** EAT6***:
deze dieselmotor met 1560 cm3

cilinderinhoud voldoet aan de Euro 6-norm,
levert uitstekende prestaties en heeft een
CO2-uitstoot van 109 g/km (voor de versies
uitgerust met 17” wielen). De elektronische
sturing van de zestrapsautomaat (EAT6)
verzekert optimale schakeltijden waardoor
het verbruik een stuk lager ligt ten opzichte
van een klassieke, handgeschakelde
versnellingsbak.

• 1,6L BlueHDi FAP* 116 pk S&S**,
handgeschakelde zesversnellingsbak: deze
motor met eveneens 1560 cm3

cilinderinhoud, voldoet aan de Euro 6-norm
en heeft een CO2 -uitstoot van 108 g/km.

• 2,0L BlueHDi FAP* 136 pk/150 pk S&S**,
handgeschakelde zesversnellingsbak: deze
motor met 1997 cm3 cilinderinhoud voldoet
aan de Euro 6-norm en heeft een CO2-
uitstoot van 109 g/km.

BENZINEMOTOREN
Voor de 3008 zijn er twee benzinemotoren
beschikbaar. 

• 1.2L PureTech 130 pk S&S**,
handgeschakelde zesversnellingsbak: 
deze motor met 1199 cm3 cilinderinhoud
voldoet aan de Euro 6-norm en heeft een
CO2-uitstoot van 123 g/km.

• 1,6L e-THP 165 pk S&S**, EAT6***: 
deze motor met 1598 cm3 cilinderinhoud
voldoet aan de Euro 6-norm en heeft een
CO2-uitstoot van 138 g/km.

*FAP: roetfilter 
**S&S: Stop & Start
***EAT6: Efficient Automatic Transmission
(zestrapsautomaat)

DE GEKNIPTE MOTOR VOOR U

Dankzij de ruime keuze aan motorvarianten, garandeert de 3008 u uitzonderlijke
rijprestaties. 



PEUGEOT EN HET MILIEU

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 met de Peugeot 607) die nu beschikbaar is
in een uitgebreid gamma. Ruim 2,1 miljoen auto’s zijn inmiddels
uitgerust met deze zelfreinigende roetfilter die de uitstoot van
roetdeeltjes voor 99,99% elimineert. Nog meer technologieën
waarmee PEUGEOT baanbrekend werk levert zijn het Stop&Start-
systeem en de ontwikkeling van een nieuwe generatie diesel- en
benzinemotoren.

VERANTWOORD RIJDEN
De stroomlijning van het 3008-koetswerk en -onderstel werd
geoptimaliseerd om zo het verbruik maximaal te kunnen reduceren
(Cw-waarde: 0,296). De banden met lage rolweerstand waarmee
de 3008 kan worden uitgerust dringen het brandstofverbruik nog
verder terug. Meer informatie vindt u  in de tabel hiernaast.  

-MOTOREN
De 3008 is uitgerust met een aantal nieuwe technologieën zoals
BlueHDi wat staat voor de Euro 6-dieselmotoren van Peugeot.
Door een exclusieve combinatie van het SCR-systeem (Selective
Catalytic Reduction) en de roetfilter met additief (FAP), kan de
BlueHDi-technologie de NOx-uitstoot (stikstofoxide) met ruim 90%
reduceren, de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik optimaliseren,
en 99,9% van de roetdeeltjes tegenhouden.
Het bijvullen van AdBlue gebeurt bij de onderhoudsbeurten,
rechtstreeks in de vulopening naast de (brandstof)tankdop.

-MOTOREN
Om te voldoen aan de huidige emissiestandaard en de uitstoot van
vervuilende stoffen te beperken, introduceerde PEUGEOT een
nieuwe familie driecilinder-benzinemotoren. Dankzij hun lager
gewicht en kleinere afmetingen (minder cilinders) hebben deze
krachtbronnen een beter rendement terwijl ze toch hun prestaties
op peil houden (vermogen en koppel).
Ten opzichte van een viercilindermotor met hetzelfde vermogen
slaagt de compactere driecilinder PureTech-motor erin het verbruik
en de CO2-uitstoot met 25% te doen dalen. Zo bespaart u
ongeveer 1,5 liter benzine per 100 km en blijft u toch genieten van
optimaal rijplezier.

De verbruikscijfers in de tabel hierboven stemmen overeen met de gehomologeerde waarden, conform de Europese regelgeving ter zake die van toepassing is voor alle constructeurs en
alle personenwagens die in Europa worden verkocht. Aan de hand van deze waarden kunt u verschillende wagens vergelijken en zo uw keuze bepalen: 
- Het verbruik in de stad wordt gemeten op basis van een stadsparcours van 4 kilometer. 
- De meting voor het verbruik buiten de stad gebeurt op basis van een parcours van ongeveer 7 kilometer op een gewone weg buiten de stad. 
- Het gemengde verbruik stemt overeen met het gemiddelde van beide parcours, dus op basis van ongeveer 11 kilometer. 
Deze waarden worden verkregen onder strikte testomstandigheden (temperatuur, gewicht, eigenschappen van de testrolbank, enz...) en met een rustige rijstijl. In de praktijk kan het
verbruik van uw wagen natuurlijk afwijken van deze gehomologeerde waarden. Het verbruik wordt immers beïnvloed door het verkeer, de weersomstandigheden, het laadgewicht, uw
rijstijl, de bandenspanning, de aanwezigheid van een imperiaal (ook zonder lading), intensief gebruik van de airconditioning en/of de verwarming, de algemene staat van de wagen, enz.

VERBRUIK EN UITSTOOT

Volgens 99/100/CE richtlijn. 
BVM6: handgeschakelde zesversnellingsbak / EAT6: Efficient Automatic Transmission (zestrapsautomaat) / FAP: roetfilter

Benzinemotor Dieselmotor

1,2L PureTech 130 pk S&S 1,6L e-THP 165  pk S&S 1,6L BlueHDi FAP 116  pk S&S 1,6L BlueHDi FAP 120  pk S&S 2,0L BlueHDi FAP 136/150  pk S&S

Genormaliseerd verbruik, gemeten door het 
UTAC (Frans homologatie-instituut) BVM6 EAT6 BVM6 EAT6 BVM6

Banden 16” en 18” 17” 16” en 18” 17” 16”, 17” en 18” 16” en 18” 17” 16” en 18” 17”

Verbruik in de stad (l/100 km ) 6,5 6,1 7,4 7,4 4,6 4,7 4,5 4,9 4,7

Verbruik buiten de stad (l/100 km) 4,6 4,3 5,1 4,9 3,8 4,1 4 3,8 3,7

Gemengd verbruik (l/100 km) 5,3 4,9 6 5,8 4,1 4,3 4,2 4,2 4,1

CO2 -uitstoot (gemengd - g/km) 123 115 138 135 108 112 109 109 106



VERSTEVIGD KOETSWERK
De koetswerkstructuur van de 3008 werd optimaal versterkt om de
inzittenden maximale bescherming te bieden.

AIRBAGS
Bij een botsing kunnen zes airbags geactiveerd worden om de
inzittenden van de 3008 te beschermen. 

• twee frontale airbags openen in 35 milliseconden; ze beschermen
de inzittenden voorin en vangen het lichaam op wanneer dit naar
voor wordt geprojecteerd. 

• twee laterale airbags vooraan, verwerkt in het rugleuningframe
van de zetels, en achteraan in de zijbekleding naast de
achterbank; deze airbags ontvouwen zich tussen de inzittenden en
het deurpaneel. 

• twee gordijnairbags beperken, samen met de laterale airbags, de
kans op hoofdletsel. 

ESP
Dankzij hun actieve-veiligheidsvoorzieningen verzekeren alle 
3008-uitvoeringen een voortreffelijk, dynamisch weggedrag. 
ESP (Electronic Stability Program) combineert de dynamische
stabiliteitscontrole met het antislipsysteem (ASR) voor optimale
grip en stuurcontrole in alle omstandigheden.

CRUISE CONTROL
Alle uitvoeringen van de 3008 zijn standaard voorzien van cruise
control met snelheidsbegrenzer. 

OPHANGING EN DYNAMIC ROLLING CONTROL®* 
(VERBONDEN SCHOKDEMPERS) 
Dankzij Peugeots knowhow op het gebied van ondersteltechniek,
is de 3008 voorzien van een voor- en achterstel die garant staan
voor een weggedrag dat een berline waardig is. 
Dynamic Rolling Control®* maakt de wegligging dynamischer en
stabieler door het overhellen van de carrosserie (body roll) te
verminderen, wat het rijcomfort ten goede komt. De hydraulische
koppeling van de achterste schokdempers zorgt voor een optimale
balans tussen comfort en wegligging in bochten. 

*Enkel beschikbaar voor de 2,0 l BlueHDi FAP 150 pk S&S.

PEUGEOT CONNECT SOS*
PEUGEOT zorgt ervoor dat de noodoproepfunctie voor iedereen in
Europa bereikbaar wordt. Wanneer elke minuut voor u telt, kunt u
erop vertrouwen dat PEUGEOT Connect SOS bliksemsnel reageert.
Automatische noodoproep: wanneer de airbags of de
pyrotechnische gordelspanners geactiveerd worden, stuurt de auto
automatisch een noodoproep, zonder tussenkomst van de
bestuurder. PEUGEOT Connect SOS lokaliseert dan de auto, neemt
telefonisch contact op met de inzittenden en roept de passende
hulpdiensten op. De gesprekken gebeuren in de taal van de
eigenaar van de auto.

Handmatige noodoproep: is de bestuurder slachtoffer of getuige
van een noodsituatie (onwel worden, geweld), dan kan hij snel een
beroep doen op PEUGEOT Connect SOS. Even (3 seconden) de
SOS-knop op het dashboard indrukken is voldoende. PEUGEOT
CONNECT SOS is momenteel beschikbaar in 13 Europese landen
(Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, België, Luxemburg,
Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Polen en
Denemarken).

*De PEUGEOT CONNECT SOS-service is gratis beschikbaar op alle 3008-versies uitge-
rust met ee n Peugeot Connect-module, onder voorbehoud van acceptatie bij de bestel-
ling van de auto en van de algemene gebruiksvoorwaarden van de service, beschikbaar
in de verkooppunten. 

TECHNOLOGIE EN VEILIGHEID



Wieldop 17" ATAX* Lichtmetalen velg 16" ISARA
exclusief in combinatie met Grip

Control® 

KLEUREN VELGEN 
& WIELDOPPEN

Bourrasque Blauw Aluminium Grijs

Perla Nera Zwart Vapor Grey (grijs) Rich Oak (bruin)

Rubi Rood
EFFEN KLEUR 
Banquise Wit

METAALKLEUREN
(optie)

PAARLEMOERKLEUR (optie)
Nacré Wit

Lichtmetalen velg 17" AREGIA 
met diamanteffect*

Lichtmetalen velg 18" ICAUNA 
met diamanteffect**

Shark Grijs

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



BEKLEDINGEN

2. 3.

4. 5.

6.1.

1 Half-Tep Mistral*
2 Stof Grikol Mistral*
3 Stof Grikol Guérande*
4 Stof Sibayak Tramontane*
5 Half-Tep Guérande*
6 Leder Guérande**
7 Leder Tramontane**

*Standaard naargelang de versies.
**Optie naargelang de versies.

7.



ACCESSOIRES PEUGEOT-NET & DIENSTEN 

1     Fietsdrager op dakstangen* 
2     Velgen 18" Oxalys 
3    Verchroomde deurgrepen 
4    Verchroomde spiegelkappen 
5     Achterklepspoiler 
6    Roestvrijstalen dorpellijsten 
7     Uitneembare asbak 
8    Voorgevormde matten (set)
9     Koffertapijt 
10  Fietsendrager op trekhaak* 

*De afgebeelde fietsen zijn puur ter illustratie
en worden apart verkocht.

3 4 5 6

7 8 9 10

1

2

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

(1) Vraag aan uw Peugeot-verkooppunt de relevante 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 n.v., verzekeringsmaatschappij erkend door de NBB onder het nummer 0039 (K.B. 04-07-1979, S.B. 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 S.A. (FSMA nr. 019.653 A) treedt op als verzekeringsagent voor AXA Belgium n.v. 
De door de FSMA erkende Peugeot-dealers treden op als subagent voor PSA Finance Belux N.V. De Peugeot-dealers 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. Product enkel beschikbaar in België.
(4) Peugeot Stretching: kredietvorm = lening op afbetaling (met minimaal 15% voorschot en een looptijd van maximaal 5 jaar). Peugeot Autofin: kredietvorm = lening op afbetaling.
Kredietvoorstellen gedaan door Peugeot Finance, merk van PSA Finance Belux s.a. (lener), KBO nr. 0417.159.386, FSMA nr. 019653A, Sterstraat 99 in B-1180 Brussel, tel: 0032 (0)23 70 77 11, onder
voorbehoud van goedkeuring van het dossier.

De informatie en illustraties/ afbeeldingen in deze brochure zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals ze gekend waren op het moment dat dit document gedrukt werd. Afhankelijk van de versie
zijn de voorgestelde uitrustingen standaard of optioneel. Aangezien Peugeot ernaar streeft om zijn producten constant te verbeteren, kan Peugeot op elk ogenblik de technische specificaties, de uitrus-
ting, de kleuren en de opties wijzigen. De huidige drukprocédés (reproductietechnieken) laten niet toe om de kleuren en glans 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-verkooppunt. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd - in welke vorm dan
ook - zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles Peugeot.

PEUGEOT BOUTIQUE
Peugeot ontwierp een uitgebreid
assortiment accessoires, volledig
afgestemd op uw Peugeot. Meer
informatie hierover vindt u bij uw Peugeot-
verkooppunt. 

PEUGEOT INTERNET 
Ontdek alles over Peugeot op
www.peugeot.be 

PEUGEOT CONTACT CENTER 
België 0032 (0)78 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 3
jaar op de koetswerklak en 12 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)

Extension en Maintenance, twee unieke
formules op maat om onbekommerd te
kunnen rijden. Van wegbijstand tot 
herstelling van een defect, vervanging van
slijtage-onderdelen of 
onderhoudsbeurten… : u kiest zelf het 
niveau van tussenkomst voor uw wagen en
blijft altijd genieten van de Peugeot-kwali-
teitsgarantie en van optimale bewegings-
vrijheid. 

PEUGEOT VERZEKERING (3)

Peugeot Verzekering biedt verzekeringscon-
tracten aan zonder verrassingen, gekoppeld
aan de exclusieve diensten van het 
Peugeot-net:

• Bescherming van het voertuig: 3 jaar
waardegarantie, geldig in geval van totaal
verlies of diefstal. 

• Uniek: dekking totaal verlies van het over-
genomen voertuig.

• 2 franchiseniveaus waaronder de vrijstel-
ling 0 euro bij het 1ste schadegeval.

• Bescherming van de bestuurder.
• De Click. Hebt u een ongeval dan voor-
komt de Click dat uw premie verhoogt. 

• Bescherming van de mobiliteit. Eerste hulp
automatisch inbegrepen bij een ongeval,
poging tot diefstal, diefstal of brand +
dankzij uw omnium, vervangwagen (maxi-
maal 3 maanden).

• Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-ver-
deler.

• Een volledige service waarbij onderhoud,
financiering en verzekering nauw met el-
kaar verbonden zijn.

Met Peugeot Verzekering kunt u dus reke-
nen op de inzet van het hele Peugeot-net èn
geniet u van alle voordelen van een geves-
tigde verzekeringsmaatschappij.  
Aarzel niet om het gratis nummer 0800/96
390 (enkel in België) te bellen voor een of-
ferte op maat.

PEUGEOT STRETCHING
Wenst u vaker van auto te veranderen? Het
kan! 
Deze financiering biedt u een originele mo-
gelijkheid om uw nieuwe Peugeot aan te
schaffen. Na storting van een voorschot
(minimaal 15%) en kleine maandelijkse
aflossingen, kunt u aan het einde van het
contract beslissen om uw Peugeot te hou-
den door de laatste aflossing te betalen
ofwel een nieuwe Peugeot kopen met over-
name van uw oude wagen (gewaarborgde
overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN
Klassieke financieringen met of zonder
voorschot, gevarieerde formules om u zo
vrij als een vogel te voelen. De betaling ge-
beurt via maandelijkse afbetalingen ge-
spreid over maximaal 72 maanden (volgens
wettelijke bepalingen).
Opgelet: geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER

Er zijn nog meer accessoires beschikbaar. 
Vraag ernaar bij uw Peugeot-verkooppunt of kijk op www.peugeot.be.
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