PSA FINANCE

DE MOTOR VAN UW DROMEN

WELKOM IN UW MYPEUGEOT WERELD
Een Peugeot... Daar heeft u altijd al van gedroomd, maar hoe kunt u
uw droom in vervulling laten gaan?
Wie beter dan PSA Finance kan u een financieringsoplossing aanbieden om
uw Peugeot aan te schaffen? In functie van uw budget, uw gebruik en uw
kilometeraantal zoekt uw Peugeot-verdeler samen met u naar de ideale oplossing.

"LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD"

PEUGEOT PRIVATE LEASE

PEUGEOT AUTOFIN

LEASING NU OOK BESCHIKBAAR
VOOR PARTICULIEREN

EEN KREDIETFORMULE WAARBIJ U ZICH
ZO VRIJ ALS EEN VOGEL VOELT

EENVOUD: ÉÉN BEDRAG VOOR AL UW AUTOKOSTEN
ALL IN: U HOUDT UW BUDGET ONDER CONTROLE
Bij Peugeot Private Lease* is, met uitzondering van de brandstof, alles inbegrepen.
Met andere woorden: als u ervoor kiest, rijdt u zonder zorgen met uw nieuwe Peugeot en weet u
precies waar u aan toe bent.
Dit is inbegrepen:
• gebruik van de wagen,
• taksen (verkeersbelasting en inverkeerstelling),
• verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en schade aan de wagen,
• periodiek onderhoud en zomer- en winterbanden (winterbanden in optie),
• wisselstukken,
• constructeurswaarborg gedurende de hele looptijd van het contract,
• bijstand op de weg binnen Europa.
Nog meer goed nieuws?

SOEPELHEID: EEN LOOPTIJD NAAR KEUZE MET OF ZONDER VOORSCHOT
GEMOEDSRUST: EEN VASTE MAANDELIJKSE AFBETALING TOT HET EINDE VAN
UW CONTRACT
Met Peugeot Autofin* heeft u de keuze om wel of niet een voorschot te betalen.

• U zet niet onnodig uw kapitaal vast, want u betaalt enkel voor het gebruik van uw wagen.

De betaling gebeurt via maandelijkse vaste afbetalingen op maximum 72 maanden

• U betaalt geen enkel voorschot.

(volgens de wettelijke bepalingen, van toepassing op particulieren).

• Met een autowereld die in volle verandering is (hybride, elektrisch...) neemt u geen enkel risico in
verband met de restwaarde van uw voertuig.
• Na afloop van het contract brengt u uw wagen terug en kunt u hem inruilen voor een nieuwe.
• U rijdt dus steeds met de nieuwste Peugeot.
* Aanbieding verhuur op lange termijn onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier en geldig voor particulieren, verblijvend in België.

* Kredietvorm: lening op afbetaling met of zonder voorschot en een maximum duur van 72 maanden.
Kredietaanbod onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier.

PEUGEOT STRETCHING

PSA CREDIT PROTECTION

VERANDER NAAR HARTELUST
VAN PEUGEOT

GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT...

TOEGANKELIJKHEID: EEN ZEER LAGE MAANDELIJKSE AFBETALING AANGEPAST AAN
UW BUDGET
GEMAK: EEN GEGARANDEERDE OVERNAMEWAARDE
VERNIEUWING: EEN NIEUWE AUTO DIE REGELMATIG VERVANGEN WORDT
Met de financiering Peugeot Stretching* kunt u op een originele en intelligente manier uw nieuwe
Peugeot aanschaffen.
Aan het einde van het contract krijgt u de keuze tussen:
• uw Peugeot houden en het laatste, overeengekomen aflossingsbedrag betalen,
• een nieuwe Peugeot kopen. In dit geval neemt uw verdeler uw oude Peugeot over en regelt hij
de laatste afbetaling (gegarandeerde afkoopwaarde).
Met Peugeot Stretching betaalt u enkel het gebruik van de wagen. U kunt zich dus sneller een
nieuwe wagen veroorloven met een budget dat alles omvat en u hoeft zich niet de minste zorgen
te maken.

* Kredietvorm: lening op afbetaling met een minimum voorschot van 15% en een maximum duur van 60 maanden.
Kredietaanbod onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier.

VOORUITZIENDHEID: DE ZEKERHEID VAN UW MAANDELIJKSE AFBETALINGEN
BIJ ZWARE TEGENSLAG
TOTALE ZEKERHEID: EEN BESCHERMING BIJ OVERLIJDEN, INVALIDITEIT OF
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
De formule PCP CLASSIC* garandeert u:
• de terugbetaling van uw lening in geval van overlijden of volledige en bestendige invaliditeit,
• de betaling van uw maandelijkse aflossingen gedurende de periode van volledige en tijdelijke,
aanvaarde arbeidsongeschiktheid.
Bovendien, als u met twee de financiering ondertekent, dekt de formule PCP DUO*:
• de hoofdontlener voor dezelfde risico’s als de PCP classIc,
• de mede-ontlener in geval van overlijden**.
Er bestaan oplossingen voor kredietbescherming op ieders maat.
Aarzel niet advies in te winnen bij uw verdeler.
* PCP Classic en PCP Duo zijn collectieve verzekeringscontracten en onderschreven door PSA Finance Belux N.V. bij PSA
Insurance Europe Limited, verzekeringsmaatschappij met uitoefening van het vrij verrichten van diensten, toegelaten onder
nummer C68963 in Malta - Maatschappelijke zetel: Mediterranean Building, 53 Abate Rigords Street, Ta Xbiex, XBX1122
Malta. Autoriteit belast met de controle: Malta Financial Services Autoriteit (MFSA). Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.
Deze verzekeringsmaatschappij is een indirect filiaal van Peugeot S.A., waarvan PSA Finance Belux N.V. ook een indirect
filiaal is. Deze types van verzekeringen kunnen bij tal van maatschappijen afgesloten worden. De informatie hierboven wordt
louter informatief medegedeeld. Enkel de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract zijn wettelijk bindend.
** Indien beide eventuele ontleners exact dezelfde dekking wensen, kunnen zij elk een PCP Classic ondertekenen.

PEUGEOT VERZEKERING

DE AUTOVERZEKERING DIE AAN
ALLES DENKT

GARANTIE: GEEN WAARDEVERLIES VAN UW NIEUWE WAGEN GEDURENDE DRIE JAAR
UITGEBREIDE DEKKING: DE OVERNAMEPRIJS VAN UW OUDE WAGEN GEDEKT TOT AAN
DE LEVERING VAN DE NIEUWE
Bescherming van het voertuig
• Bij totaalverlies of diefstal kunt u bij Peugeot Verzekering* kiezen voor een klassieke vergoeding
in cash of een nieuwe Peugeot met dezelfde cataloguswaarde. Deze waardegarantie is geldig
gedurende de eerste 3 levensjaren van uw Peugeot.
• Als uw Peugeot-verdeler uw huidige auto overneemt, wordt die ook gedekt door de volledige
omnium van Peugeot Verzekering, tot de levering van uw nieuwe Peugeot.
• Een vaste franchise van zodra het contract is onderschreven en zelfs 0 euro bij het eerste
schadegeval. U betaalt geen franchise bij uw eerste ongeval indien de herstellingen excl. btw
het bedrag van de franchise overstijgen en indien ze worden uitgevoerd door een erkend
Peugeot-verkooppunt of indien uw wagen totaalverlies wordt verklaard.
* Het product Peugeot Verzekering is een verzekering die de dekkingen Aansprakelijkheid, Bescherming Voertuig (omnium, omnium 24+, mini- omnium,
mini-omnium 24+), Bescherming Bestuurder, Juridische Bescherming en Hulpverlening bundelt. Het product werd ontwikkeld door de Belgische
verzekeringsmaatschappij A.Belgium en is aan het Belgisch recht onderworpen. Een verzekeringscontract wordt voor één jaar afgesloten en kan stilzwijgend
worden verlengd. Het product Peugeot Verzekering wordt uitsluitend in België aangeboden. Lees zeker de algemene voorwaarden verbonden aan dit
verzekeringsproduct vóór u een contract afsluit. In de toelichting bij de talloze aangeboden dekkingen worden ook de eventuele beperkingen en uitsluitingen
vermeld. U kan het document gratis inkijken op de website www.peugeot.be.
Bij eventuele klachten kan u de dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 in 1170 Brussel) bereiken via customer.protection@axa.be. Bent u het niet eens met de
aangereikte oplossing, dan kan u zich richten tot de Ombudsman Verzekeringen, De Meeüssquare 35 in 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Bescherming van de bestuurder
• Deze optie vergoedt de verwondingen van de bestuurder en de kosten die daaruit voortvloeien.
Bescherming van de mobiliteit
• Dankzij uw omnium mag u bij diefstal of totaalverlies in afwachting van uw nieuwe Peugeot al
vanaf de eerste dag rekenen op een vervangwagen voor een periode van maximaal 3 maanden.

Wilt u meer weten over alle voordelen en voorwaarden van Peugeot Verzekering
of een offerte krijgen?
Bel gratis zonder nog te wachten naar 0800 96 391.

Peugeot Verzekering is een product van A.Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) Hoofdzetel: Vorstlaan 25 - B-1170
Brussel • Tel.: +32 (0)2 678 61 11 • Fax: +32 (0)2 678 93 40 • Nr. KBO: BTW BE 0404.483.367 RPP Brussel. PSA Finance Belux nv • avenue de Finlande 8 bus 2 - B-1420 Brainel’Alleud • Nr. KBO 0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2 370 77 11 • Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com Inschrijvingsnummer FSMA 019653A • IBAN: BE86 3100
0100 5250 • BIC: BBRU BE BB, treedt op als verzekeringsagent van A.Belgium nv. Erkende Peugeot verdelers treden op als onderagenten van PSA Finance Belux nv. Niet door
FSMA erkende Peugeot verdelers treden op als aanbrengers van klanten.

SERVICESCONTRACTEN

SERVICESCONTRACTEN

ZONNEKLAAR

EN BETROUWBAAR

KIES DE DIENST DIE BIJ U PAST
U kunt uw onderhoudsbeurten maandelijks afbetalen, uw garantie verlengen en de vervanging van
slijtdelen budgetteren. U kunt ook inschrijven op opties: vervangwagen wanneer uw wagen binnen
moet voor herstelling of onderhoud, technische controle, vervanging en opslag van zomer- en
winterbanden.

PAS UW CONTRACT AAN UW GEBRUIK AAN
Onze contracten zijn beschikbaar voor een periode van 6 maanden tot 8 jaar en voor 10.000 tot
200.000 gereden km.

VRIJWAAR UW AUTOKAPITAAL
Uw wagen geniet van een garantie en/of onderhoud volgens de normen, met de juiste onderdelen en
de expertise van Peugeot. Zo optimaliseert u het gebruik en de herverkoop van uw Peugeot.

BESCHERM UZELF
Onze contracten zijn bekend in heel Europa. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan
tijdens uw reis.

CONTRACT PEUGEOT

CONTRACT PEUGEOT

CONTRACT PEUGEOT

CONTRACT PEUGEOT

REVISIONS
BOOK

OPTIWAY
BUDGET

OPTIWAY
MAINTENANCE
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EXTENSION

SLIJTDELEN
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LANGERE
GARANTIE

LANGERE
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LANGERE
GARANTIE

ASSISTANCE
PLUS

ASSISTANCE
PLUS

ASSISTANCE
PLUS

ASSISTANCE
PLUS

ONDERHOUD

ONDERHOUD

ONDERHOUD

ONDERHOUD

Onderhouden en
prestaties die voorzien
zijn in het onderhoudsboekje van uw voertuig

Onderhouden en
prestaties die voorzien
zijn in het onderhoudsboekje van uw voertuig
+ Assistance plus
+ Dekking van
mechanische, elektrische
en elektronische defekten

Onderhouden en
prestaties die voorzien
zijn in het onderhoudsboekje van uw voertuig
+ Assistance plus
+ Dekking van mechanische,
elektrische en elektronische
defekten
+ Vervanging van
slijtageonderdelen

Dekking van mechanische,
elektrische en
elektronische defekten
+ Assistance plus

ASSISTANCE PLUS: Komt 24/24 & 7/7 tussen in Europa, ingeval van pech, ongeval, diefstal, verlies of sleutels in de auto laten liggen, een probleem of
fout met de brandstof, lekke band of glasbreuk, vastraken, brand, vandalisme. Omvat: depannage en slepen van de wagen naar een Peugeot- garage,
accommodatie of hulp bij de verderzetting van de reis en uitlenen van een wagen voor 30 d (zelfs 40 d in geval van diefstal).

MYPEUGEOT

Door in te schrijven op de gratis dienst MyPeugeot blijft u niet alleen als eigenaar bijzonder goed op de
hoogte over alles wat uw Peugeot aangaat, maar wordt u ook een bijzonder verwende klant die het hele jaar
door overladen wordt met leuke attenties.
MYPEUGEOT IS UW PERSOONLIJKE EN INTERACTIEVE AUTORUIMTE:

• Vervaldata van uw volgende nazichten of onderhoud
• Gegevens voor rechtstreeks contact met uw verkooppunt en online afspraken
• Boorddocumenten
• Alle informatie over een eventueel service- of financieringscontract
• Mobiele apps
EEN BEVOORRECHTE BAND MET HET MERK:
Toegang tot alle nieuwigheden in avant-première, maar ook tal van aanbiedingen en exclusieve wedstrijden.
TE RAADPLEGEN WAAR U MAAR WILT:
op uw pc, tablet, smartphone, en zelfs op het touchscreen in uw wagen.
MEER DAN 75.000 PEUGEOT-KLANTEN in België en Luxemburg maken er regelmatig gebruik van.
DE INSCHRIJVING IS MAKKELIJK, SNEL EN HELEMAAL GRATIS.
Ontzeg het u niet, u bent meer dan welkom op MyPeugeot.be

SCHRIJF U IN!
www.MyPeugeot.be

V.U.: Jean-Marc Van Droogenbroeck • Avenue de Finlande 8 bus 2 - B-1420 Braine-l’Alleud • Uitgave: 11/2016

EEN PEUGEOT IS GEEN NUMMER

