
PEUGEOT SERVICE

HOU EEN PITSTOP
EN ONTDEK DE WINTERBROCHURE

- VAN 29/11/2019 TOT 29/02/2020 -
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WIST JE DIT AL?
Waar je deze winter ook heen gaat, denk eraan om de regels van elk land na te kijken betreffende de 
verplichte uitrusting van je wagen. Let hier zeker op als je naar de bergen trekt of over besneeuwde 
wegen gaat rijden:

Veiligheid-
shesje

Gevaren-
driehoek Noodkit Brandblus- 

apparaat Alcoholtest Kettingen 
(winterweer)

Winter- 
banden

België

Luxemburg

Frankrijk 2

Italië

Zwitserland & 
Liechtenstein

Oostenrijk

Polen 2

Denemarken

Tsjechië

 Verplicht     Aangeraden   *Wanneer het staat aangeduid     **Bij winterweer
1Van 15/11 tot 15/04     2Van 01/11 tot 15/04       3Van 01/11 tot 31/03

**

**

1

2

3

*

*

*

*

Mis je iets? 
Ga naar je verkooppunt om je uitrusting verder aan te vullen.
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CHECKLIST VOOR VERTREK

VERTREK MET PEUGEOT ASSISTANCE!

VLOEISTOFPEIL  
(olie, koelvloeistof, ruitenwisservloeistof, adblue en brandstof)

BANDEN
(controle van de slijtage en van de druk)

LICHTEN 
(controle van de knipperlichten, de koplampen, de mistlichten en de vervanglampen)

BOORDDOCUMENTEN

WIST JE DIT AL? 

1 ONDERHOUD = 1 JAAR GRATIS
LEVENSLANGE GEMOEDSRUST VOOR DE 
HELE LEVENSDUUR VAN JE PEUGEOT

Pech, ongeval, sleutels verloren, verkeerde brandstof 
… Breek je niet langer het hoofd over mogelijke 
rampscenario’s maar rij met een gerust hart. Je 
wordt ter plaatse geholpen of weggesleept naar de 
dichtstbijzijnde Peugeot-hersteller, en dat 7d/7, 24u/24, 
in alle landen van de Europese Unie en 14 andere 
landen.

PEUGEOT ASSISTANCE 
+32 2 627 61 20

Voorwaarden en bijkomende  
informatie op:  

www.peugeot.be/nl/assistance
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WINTERKITS 
ONS GAMMA
De technologie van de winterbanden is specifiek ontwikkeld voor een sterkere grip en optimaliseert de 
wegligging en de remafstand van je wagen van zodra de temperatuur onder de 7° C duikt.

BESTE PRIJSGARANTIE 
Bestel je nieuwe winterkit bij je verkooppunt en profiteer van onze gegarandeerde lage prijzen.  
Vind je elders goedkoper? Dan betalen wij je het verschil terug.**

108 (Eurorepar) vanaf € 369*

208 (old) (Eurorepar) vanaf € 429*

SUV 2008 (Eurorepar) vanaf € 429*

308 / 308 SW (Eurorepar) vanaf € 529*

SUV 3008 (Continental) vanaf € 1.149*

NEW 508 / 508 SW (Continental) vanaf € 1.259*

SUV 5008 (Continental) vanaf € 1.149*

Rifter (Eurorepar) vanaf € 569*

Traveller (Continental) vanaf € 919*

Maak een afspraak bij je erkende Peugeot-hersteller  
om moeiteloos van banden te veranderen. 

FORFAIT 
BANDENWISSEL  

4 BANDEN

€ 45***

*Verkoopprijs exclusief recytyre, zolang de voorraad strekt en volgens de goedkeuring. Meer informatie op www.peugeot.be/nl/winterkit

**Aanbieding voorbehouden voor particulieren, geldig van 29/11/2019 tot 31/03/2020. Peugeot garandeert je de laagste prijs in vergelijking met een strikt identieke 
winterkit (bandenmerk, snelheidsindex en velgen) die door een concurrent wordt aangeboden van 29/11/2019 tot 31/03/2020. De winterkit van de concurrent moet 
nieuw zijn, onmiddellijk beschikbaar en gratis op het voertuig gemonteerd worden. De prijs moet worden getoond of gepubliceerd in een concurrerend verkooppunt 
dat geen deel uitmaakt van het erkende Peugeot-netwerk of op een wijdverspreid reclamemedium, met uitzondering van websites. Het concurrerende verkooppunt 
moet zich, afhankelijk van het geval, op Belgisch of Luxemburgs grondgebied bevinden. Op vertoon van een aankoopbewijs krijg je het verschil, na controle in het 
concurrerende verkooppunt, terugbetaald in de vorm van een voucher die tot 1 jaar na de datum van je factuur geldig is op een toekomstige aankoop of levering van 
diensten in het verkooppunt van Peugeot.

***Aanbieding enkel geldig op het bandenwisselpakket tot 31/03/2020 in het deelnemende erkende Peugeot-netwerk.
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*Zonder recytyre. Prijs inclusief BTW geldig op de Eurorepar Reliance Winterbanden

WINTERBANDEN

Eurorepar reliance gamma 
Kou, slechte weersomstandigheden, natte of besneeuwde 
ondergrond: Eurorepar Reliance winterbanden optimaliseren de 
grip, de wegligging en de remkracht van je wagen.

Kwaliteit, prijs en prestaties: de perfecte combinatie om de 
winter door te komen.

WIST JE DIT AL?
• Onder 7°C verhardt het rubber van ‘zomerbanden’, waardoor hun 

prestaties verminderen.
• Winterse weeromstandigheden zijn vaak moeilijk: sneeuw, regen, 

mist, ijs en ijzel maken het verkeer gevaarlijk.

Door voor winterbanden met specifiek rubber te kiezen:
• optimaliseer je je grip
• verminder je het risico op controleverlies van je wagen
• verminder je het risico op aquaplanning
• verbeter je de aandrijfkracht

VANAF

€ 49*

DE VOORDELEN VAN WINTERBANDEN
Met winterbanden win je 6 meter remafstand op een natte ondergrond aan 80 km/u en meer  
dan 30 meter aan 50 km/u op een besneeuwde ondergrond.

WINTERBANDEN

ZOMERBANDEN
6 METER

Aan 80 km/u op natte ondergrond
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ALLES VOOR DE BERGEN 
KETTINGEN & WINTERSOKKEN

WINTERSOKKEN
• Compatibel met alle wagentypes
• Snel geplaatst op de banden
• Te gebruiken bij lichte sneeuw en/of op wegen met ijzel
• Niet gebruiken op droge ondergrond
• Machinewasbaar (textiel)

VANAF

€ 69

SNEL GEPLAATSTE SNEEUWKETTINGEN
Deze kettingen laten zich extreem eenvoudig en snel plaatsen en bieden erg goede 
prestaties dankzij het gebruik van innoverend materiaal.
• Fixeren zich op de originele bevestigingsbouten van de wielen
• Passen zich perfect aan de wielen aan dankzij hun automatische centrering
• Beschadigen lichtmetalen velgen niet
• Vereisen een enkele afstelling bij de eerste plaatsing
• Plaatsen zich enkel op de band en niet achter het wiel waardoor ze niet 

vuil worden

VANAF

€ 455*

SNEEUWKETTINGEN 
MET DIAMANTPATROON
Sneeuwkettingen met diamantpatroon blijven de meest gebruikte winteroplossing. 
Ze zijn onontbeerlijk voor bepaalde wegdekken en/of om bepaalde hellingen te 
overwinnen:
• Betere grip van de wagen op het wegdek (ijzel en sneeuw)
• Geplaatst op de aandrijfwielen van de wagen

VANAF

€ 89*

* Beschikbaar in functie van elk model. Vraag bij je erkend Peugeot-verkooppunt of je wagen geschikt is voor sneeuwkettingen.
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ALLES OM MIJN WAGEN TE BESCHERMEN

* Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt op alle wagens uit het gamma 2019. Deze aanbieding is geldig tot 29/02/2020.

RUBBEREN MATTEN
• Maken intensief gebruik in extreme weersomstandigheden 

mogelijk
• Beschermen het oorspronkelijke tapijt dankzij de hoge randen  

en de stijfheid
• Uitstekende bodemvergrendeling dankzij bevestigingen voor  

de bestuurdersmat
• Eenvoudig onderhoud met een natte spons, stofzuiger  

of waterstraal

FLEXIBELE KOFFERBAK
• Efficiënte kofferbescherming
• Past perfect bij de vormen van de koffer
• Versterkt de geluids- en thermische isolatie

VANAF

€ 65*

VANAF

€ 42
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ALLES VOOR MIJN VERVOER

DAKKOFFERS 

SOEPELE DAKKOFFER 280L   € 336  € 303

KORTE DAKKOFFER 330L € 419  € 378

HALFLANGE DAKKOFFER 420L € 493  € 444

LANGE DAKKOFFER 420L € 535  € 482

• Verhogen het laadvolume
• Bestendig tegen schokken en slechte weersomstandigheden
• Efficiënte bescherming tegen diefstal

SKIDRAGERS

SKIDRAGER 4 SKI’S OF 2 SNOWBOARDS   € 180  € 162

SKIDRAGER 6 SKI’S OF 4 SNOWBOARDS     € 237  € 213

• Elegant en aerodynamisch, ontworpen voor alle ski- en 
snowboardtypes

• Ultrasoepel rubber voor optimale bevestiging zonder krassen
• Gemakkelijk te openen en te sluiten, zelfs met handschoenen

VANAF

€ 162

VANAF

€ 303
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ALLES VOOR MIJN VERVOER

ALLES OM MIJN VERTREK TE VERGEMAKKELIJKEN 

DAKSTANGEN
108 5 deuren  € 202

208 (old) € 175

308 € 195 

308 SW  € 184 

New 508 SW € 223 

SUV 2008 € 182 

SUV 3008 € 246 

SUV 5008 € 246 

Rifter € 218 

Traveller (per eenheid) € 129 

De winter brengt heel wat ongemakken met zich 
mee, met name ’s ochtends wanneer je wagen 
buiten heeft gestaan en onder het ijs zit. 
Dankzij het Winterpack wordt je vertrek makkelijker 
zonder een seconde te verliezen!

BEVAT:
• 1 reinigingsdoek
• 1 ruitenwisservloeistof (500 ml)
• 1 krabber
• 1 slotontdooier (50 ml) € 14

€ 19

• Gemakkelijk te plaatsen en weg te nemen
• Geoptimaliseerd voor de aerodynamica
• Gehomologeerd door de City Crash Test

VANAF

€ 175*

* Beschikbaar op alle wagens uit het gamma 2019.
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ALLES VOOR MIJN ZICHTBAARHEID 
         VERWARMING
Behoud de perfecte temperatuur
Om altijd zeker te zijn van de ideale temperatuur in je Peugeot, 
zowel ’s zomers als ’s winters, is je airco omkeerbaar. Hij staat 
ook garant voor een onberispelijke zichtbaarheid dankzij de 
ontwaseming.

Slimme tip
Laat je airco zowel ’s zomers als ’s winters minstens om de twee 
weken 10 minuten draaien om zijn levensduur te verlengen. 

De voordelen van een goed onderhouden airco
• Ruiten en voorruit snel ontwasemen door droge lucht te blazen. 

Doeltreffend in de winter of bij regenweer.
• Een aangename temperatuur in de wagen aanhouden, het hele 

seizoen door.
• Fijnstof, stof en pollen uit de omgevingslucht filteren. Je ademt 

gezuiverde lucht in.

           RUITENWISSERS
Ruitenwissers zijn onontbeerlijke 
veiligheidsonderdelen van je wagen. 

Het is belangrijk de slijtage van elke wisser goed op te volgen. 
Elke wisser moet efficiënt zijn om je ruit volledig te wissen. Goede 
wissers dragen bij tot je veiligheid en je rijcomfort.

Wanneer moet je versleten ruitenwissers vervangen?
• Niet-gewiste zones (onvoldoende druk van de wisserarm, 

opheffing van de wisser)
• Sluier (vervuiling op de voorruit, versleten of verhard wisserblad)
• Strepen (gebarsten rubberblad)
• Schokken en lawaai

MOETEN JE RUITENWISSERS VERVANGEN WORDEN?
Bekijk je ruitenwissersforfait op peugeot.be/offerte

VANAF

€ 43*

* Prijsofferte geldig voor het forfait voor het vervangen van de voorste ruitenwissers van een Peugeot 108 benzine tot 31/12/2019 in het erkende Belgische Peugeot-
netwerk. De prijs hangt ook af van het werkuurtarief in je Peugeot-verkooppunt. Zie de voorwaarden bij de deelnemende erkende Peugeot-servicepunten.

TE VEEL CONDENS 'S OCHTENDS?
Bekijk ons aircoreinigingsforfait voor € 59 op peugeot.be/offerte

REINIGING 
AIRCO

€ 59
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CONTROLEER DE STAAT VAN JE BATTERIJ
Maak je het leven makkelijk dankzij de 22 controlepunten tijdens de wintercheckup  
van je wagen bij een erkend Peugeot-hersteller.

WINTER 
CHECKUP

€ 49

ALLES OM MIJN BATTERIJ TE BESCHERMEN

De batterij van mijn Peugeot wordt op de proef 
gesteld tijdens de winter: de koude vermindert haar 
vermogen en maakt het moeilijker om ze op te 
laden. Enkele tips om ze langer te bewaren:

• Laat je wagen niet in de kou staan
• Beperk korte ritten (die niet voldoende laden)
• Zet je koplampen een paar seconden op vooraleer je de motor 

start
• Zet bij het opstarten alle energievretende uitrusting uit (ruitenwis-

sers, radio enz.)
• Forceer het starten niet met lange pogingen wanneer het niet 

werkt

Werkt je batterij niet goed? Laat dan controleren hoe het met haar levensduur gesteld is, zodat je deze winter niet stil komt te vallen.
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V.U.: Stefaan De Doncker, Peugeot België Luxemburg NV, Bourgetlaan 20, 1130 Brussel, btw-nr. BE 0403.461.107, tel.: 078 15 16 15

* Alle vermelde prijzen in deze brochure zijn incl. btw. Aanbiedingen voorbehouden aan particulieren van 29/11/2019 tot 29/02/2020 in de deelnemende Peugeot-verkooppunten.  
Prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van drukfouten. De artikelen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De foto's in dit document zijn niet contractueel.

 VERKIEST

VOOR ONEINDIG 
RIJPLEZIER


