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PAS JE BEDRIJFSVOERTUIG AAN  
AAN JE NODEN

BEHEERS HET ONM  GELIJKE

- ACCESSOIREPACKS
- UTILITY-GAMMA
- OMGEBOUWDE VOERTUIGEN
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NEW PARTNER 
Antislipvloerplaat 9 of 12 mm
+  bovenwand 

(Multiplex, polypropyleen of triplex)
+ bescherming van de achterdeuren

Prijs EXCL. BTW 
(inclusief 
plaatsing)

9 mm | 12 mm

NEW PARTNER L1 en L2 379 € | 419 €

EXPERT 
Antislipvloerplaat 9 of 12 mm
+  volledige wanden 

(Multiplex, polypropyleen of triplex)
+ bescherming van de achterdeuren

Prijs EXCL. BTW 
(inclusief 
plaatsing)

9 mm | 12 mm

EXPERT L1 560 € | 610 €

EXPERT L2 600 € | 650 €

EXPERT L3 650 € | 700 €

 PACK HOUTEN INRICHTING

ACCESSOIREPACKS
Beschikbaar op het hele gamma bedrijfsvoertuigen en onderling combineerbaar.
Aanbiedingen geldig van 01/01/2019 tot en met 31/03/2019.

 PACK RACK ON TRACK*

NEW PARTNER (L1)
Prijs EXCL. BTW 

(inclusief 
plaatsing)

Samenstelling standaard:
1 opbergvak
+ 2 rekken met planken met opstaande randen 
+ 1 ondervak

679 €

Samenstelling premium:
1 opbergvak
+ 3 laden
+ 1 ondervak

979 €

EXPERT (L1, L2 en L3)
Prijs EXCL. BTW 

(inclusief 
plaatsing)

Samenstelling standaard:
2 opbergvakken
+ 4 rekken met planken met opstaande randen 
+ 2 ondervakken

L1 : 979 €
L2 : 1.009 €
L3 : 1.069 €

Samenstelling premium:
2 opbergvakken
+ 3 laden
+ 2 rekken met planken met opstaande randen
+ 2 ondervakken

L1 : 1.189 €
L2 : 1.219 €
L3 : 1.369 €

BOXER (L1H1, L2H2 en L3H2)
Prijs EXCL. BTW 

(inclusief 
plaatsing)

Samenstelling standaard :
2 opbergvakken
+ 2 rekken met 4 uitneembare bakken
+ 4 rekken met planken met opstaande randen 
+ 2 vloervakken

L1 : 1.179 €
L2 : 1.429 €
L3 : 1.689 €

Samenstelling premium :
2 opbergvakken
+ 3 laden
+ 1 plank met 4 uitneembare bakken
+ 3 rekken met planken met opstaande randen
+ 2 ondervakken

L1 : 1.439 €
L2 : 1.759 €
L3 : 2.039 €

Houten vloer
Prijs EXCL. BTW 

(inclusief 
plaatsing)

NEW PARTNER 229 €

EXPERT vanaf 240 €

BOXER vanaf 290 €

Peugeot biedt je een nieuw gamma 
meubilair van uitstekende kwaliteit voor de 
binneninrichting van bedrijfsvoertuigen. Het 
gamma bestaat uit 2 versies: Standaard 
(met rekken) en Premium (rekken en laden). 
Dit meubilair is verrassend eenvoudig en 
budgetvriendelijk. Peugeot besteedde 
ook extra aandacht aan de beveiliging van  
de meubelbevestiging.

* De kasten moeten gemonteerd worden 
op een houten vloerplaat van 12 mm.

BOXER 
Antislipvloerplaat 9 of 12 mm
+  volledige wanden 

(Multiplex, polypropyleen of triplex) 
+ bescherming van de achterdeuren

Prijs EXCL. BTW 
(inclusief 
plaatsing)

9 mm | 12 mm

BOXER L1 629 € | 779 €

BOXER L2 629 € | 779 €

BOXER L3 779 € | 929 €

BOXER L4 vanaf 829 € | vanaf 979 €
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Antislipvloerplaat 9 mm
+ latten (in witte den) 
+ bekleding onderwanden
+ bescherming van de achterdeuren

Prijs EXCL. BTW 
(inclusief 
plaatsing)

EXPERT L1 630 €

EXPERT L2 700 €

EXPERT L3 740 €

BOXER L1 689 €

BOXER L2 739 €

BOXER L3 819 €

BOXER L4 909 €

 PACK LATTEN

 PACK TREKHAAK
Vaste trekhaak
+ kabelset
(uitgezonderd chassis-cabine)

Prijs EXCL. BTW 
(inclusief 
plaatsing)

NEW PARTNER 399 €

EXPERT EN BOXER 499 €

 PACK LIGHTING
2 sets led-lampen (12 v)
+ drukknop lampen
+ schroef- of magneetbevestiging

Prijs EXCL. 
BTW 

(inclusief 
plaatsing)

Beschikbaar op
NEW PARTNER, EXPERT en BOXER 269 €

BOXER 
Imperiaal
+ laadrol
+ loopplank
+ vaste ladder

Prijs EXCL. BTW 
(inclusief 
plaatsing)

BOXER L1H1 1.299 €

BOXER L1H2 1.349 €

BOXER L2 1.349 €

BOXER L3 1.419 €

BOXER L4 1.549 €

 PACK ALUDRAGER 
NEW PARTNER 
Imperiaal
+ laadrol (vergemakkelijkt het laden)

Prijs EXCL. BTW 
(inclusief 
plaatsing)

NEW PARTNER L1 en L2 689 €

EXPERT 
Imperiaal
+ laadrol
+ loopplank (om makkelijker op het imperiaal te lopen)

Prijs EXCL. BTW 
(inclusief 
plaatsing)

EXPERT L1 699 €

EXPERT L2 779 €

EXPERT L3 819 €

Optie: uitschuifbare ladder (L2/L3) (excl. plaatsing) 379 €

Aanbiedingen voorbehouden voor professionals, geldig van 01/01/2019 tot en met 31/03/2019 zolang de voorraad strekt en geldig in de deelnemende  
Peugeot-verkooppunten. Meer informatie en de voorwaarden tot verkrijging vind je bij je verkooppunt. Afbeeldingen niet bindend. Meer info op www.peugot.be
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De bedrijfsvoertuigen van Peugeot zijn meer dan professionele voertuigen. Het zijn echte werkinstrumenten 
op maat, waarop je dagelijks kunt rekenen. Heb je een bedrijfsvoertuig nodig met dubbele cabine of met een 
aluminium of polyester kast? Of misschien een koel- of kiepwagen? Je vindt ze allemaal in het Peugeot Utility-
gamma, het assortiment omgebouwde bedrijfsvoertuigen van het merk. Met Peugeot Utility ben je zeker dat je 
snel over je nieuwe werkbuddy zal beschikken en bovendien geniet van de kwaliteit van het officiële Peugeot-net.

De sterke punten van het Utility-gamma:
 • Knowhow van het merk Peugeot en expertise van de carrosseriebedrijven.
 • Exclusieve aanbiedingen.
 • Tentoongesteld in elk Peugeot Professional Center.
 • Onmiddellijk beschikbaar.
 • Aangepaste financieringsoplossingen en diensten.

UTILITY-GAMMA

 PEUGEOT UTILITY DUBBELE CABINE
De Peugeot Utility-bedrijfsvoertuigen met dubbele cabine zijn geschikt om personeel te vervoeren naar een 
werkplaats of een werf. Ze zijn een geslaagde combinatie van comfort, veiligheid en veelzijdigheid.

 Het gamma Peugeot Utility dubbele cabines bestaat uit de volgende omgebouwde voertuigen:

 • Expert Dubbele Cabine
 • Boxer Dubbele Cabine kort
 • Boxer Dubbele Cabine lang

  De troeven van het gamma  
Peugeot Utility Dubbele Cabines:

 •  Modulariteit: verschillende configuratie  - 
mogelijkheden, van 5 tot 6 plaatsen in de Expert  
en van 6 tot 7 plaatsen in de Boxer.

 •  Veelzijdigheid: vervoer van goederen,  
gereedschap en/of personen.

 •  Talrijke opties beschikbaar: airco, navigatiesysteem...

 PEUGEOT UTILITY GROTE VOLUMES
De Peugeot Utility-bedrijfsvoertuigen met groot volume zijn bestemd voor transporteurs: koerierbedrijven, 
meubelvervoer, antiekhandelaars, verhuisfirma’s...

 Het gamma Peugeot Utility grote volumes bestaat uit de volgende omgebouwde voertuigen:

 • Boxer met alukast 410 met laadklep
 • Boxer met alukast 440 op chassis-cabine
 • Boxer met alukast 440 op laadvloer
 • Boxer met polyesterkast 410 met laadklep
 • Boxer met polyesterkast 440 op chassis-cabine (NIEUW)

  Ombouwingen op basis van de Peugeot Boxer chassis-cabine 435 L3 of vloer-cabine L4, 160 pk

  De troeven van het gamma Peugeot Utility grote volumes:

 • Talrijke aanpassingen afgestemd op verschillende behoeften 
 • Talrijke opties beschikbaar: airco, navigatiesysteem, Pack Werf...
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 PEUGEOT UTILITY KOELWAGENS PEUGEOT UTILITY KIEPWAGENS
De Peugeot Utility koelwagens zijn bijzonder geschikt voor voedingszaken, ziekenhuizen, farmatransport en 
bloemisten (op basis van de Expert en Boxer).

 Het Peugeot Utility koelwagens bestaat uit de volgende omgebouwde voertuigen:

 • Boxer kort/lang met ingebouwde koelcel met negatieve temperatuur 
 • Expert met ingebouwde koelcel met negatieve temperatuur
 • Expert Farma
 • Nieuwe Partner koelwagen (beschikbaar in de loop van 2019) (NIEUW)

 De troeven van het gamma Peugeot Utility koelwagens:

 •  Ingebouwde koelcel conform de ATP-normen 
 •  Koelgroep A-klasse (positieve temperatuur) of C-klasse (negatieve temperatuur)
 •  Voertuigen geschikt voor transport van farmaceutische producten

Met hun uitgekiend ontwerp en kwaliteitsvolle constructie spelen de Peugeot Utility-kiepwagens optimaal in op de 
noden van professionals in de bouw, de groensector, enz. Ze kunnen zowel zand, als puin of groenafval vervoeren. 
 
De Peugeot Utility Kiepwagens zijn ontwikkeld in samenwerking met erkende carrosseriebedrijven en munten uit in 
de combinatie van kwaliteit, stevigheid en betrouwbaarheid. 

 Het gamma Peugeot Utility kiepwagens bestaat uit de volgende omgebouwde voertuigen:

 • Boxer kiepwagen met of zonder rug cabine
 • Boxer kiepwagen dubbele cabine met of zonder rug cabine (NIEUW)

  Ombouwingen op basis van de Peugeot Boxer chassis-cabine en chassis-dubbele cabine L2/L3/L4, met 130 
pk en 160 pk motoren.

   De troeven van het gamma Peugeot Utility kiepwagens:

 • Stevigheid van de kiepbakken 
 •  Veelzijdigheid van de beschikbare kiepbakken in verschillende materialen (aluminium en staal) met diverse 

motoren
	 u Het gamma voldoet aan alle behoeften
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OMGEBOUWDE VOERTUIGENOMGEBOUWDE VOERTUIGEN

 NIEUWE OMGEBOUWDE PARTNER

Peugeot beveelt zijn partner Trapmann aan voor meer informatie omtrent de aanpassing van voertuigen voor het 
vervoer van personen met beperkte mobiliteit. 

  Aanpassing voor vervoer PBM van de Boxer: Inrichting minibus 8+1 PBM

 • Basisvoertuig: Boxer Combi L2H2

  Aanpassing voor vervoer PBM van de Traveller: Bodemverlaging + inklapbare oprijplaat achteraan 

 • Basisvoertuig: Traveller Standard
 • Capaciteit: Bestuurder + 1 rolstoel + 5 passagiers

  Aanpassing voor vervoer PBM van de Rifter: Bodemverlaging + inklapbare oprijplaat achteraan

 • Basisvoertuig: Rifter Standard
 • Capaciteit: Bestuurder + 1 rolstoel + 3 passagiers

Ga langs in je Peugeot-verkooppunt om de aanbiedingen van onze andere partners te ontdekken.  

Automobiles Dangel, al bijna 40 jaar partner van Groupe PSA, biedt de vierwielaandrijvingssystemen ‘Trek’ 4x2 
en 4x4 voor de Partner, Expert, Traveller en Boxer.

 De sterke punten:

 •  Aandrijving: Transmissie 4x4 met viscokoppeling, 
elektronische tractiecontrole (op de 4 wielen, gekoppeld 
aan ESP), selectiemodi 4x2/4x4

 •  Degelijkheid: beschermingsplaat onder motor en 
versnellingsbak 

 •  Bodemvrijheid: verhoogde ophanging
 •  Efficiënt: lage CO2-uitstoot en zuinig brandstofverbruik

Talrijke opties zijn beschikbaar zoals de M&S banden of 
differentieelvergrendeling achteraan...  

Ga langs in je Peugeot-verkooppunt om de aanbiedingen van onze andere partners te ontdekken.

Peugeot ontwikkelt een volledig aanbod ombouwingen met talrijke robuuste en functionele oplossingen, 
beschikbaar via onze partner-carrosseriebouwers. 

Dankzij deze solide, efficiënte basis kunnen onze deskundige partner-carrosseriebedrijven het voertuig aanpassen 
aan de noden van een steeds gespecialiseerder cliënteel. 

Of je nu loodgieter, bloemist, traiteur of koerier bent, de nieuwe Peugeot Partner biedt een aangepaste oplossing 
voor elk beroep.

 VOOR PBM-VERVOER  VOOR OFFROADGEBRUIK
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V.U.: Erika Bouteloup, Peugeot België-Luxemburg N.V., KBO nr. 0403.461.107, Avenue de Finlande 4-8 te B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15.

Meer info op www.peugeot.be


