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Al sinds lange tijd is PEUGEOT een fabrikant van innovatieve

De keuze van verfijnde materialen, optimale ergonomie en moderne

hoogstaande automobielen. Vandaag de dag toont het merk meer

connectiviteit representeren de aandacht die er is besteed om u een

12 Design e-208

28 Semi-autonoom

dan ooit aan dat autorijden verder gaat dan alleen maar transport
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van A naar B. Het is een sensatie die alle zintuigen weet te prikkelen.
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O N W E E R S TA A N B A A R .

SPORTIEF EN SENSUEEL DESIGN.

G E D U R F D E N E E N T I K J E B R U TA A L .

De PEUGEOT 208 heeft met zijn lage atletische silhouet, lange motorkap en sensuele welvingen een sterke persoonlijkheid.

De expressieve voorzijde van de PEUGEOT 208 kenmerkt zich door een grote,

Zijn strakke en pure lijnen worden benadrukt door het in het contrastrerende Black Diamond* uitgevoerde dak,

grille met chroomafwerking* en moderne scherp gelijnde Koplampen

de glanzend zwarte** spatschermverbreders en sierlijsten onder de zijruiten en fraaie lichtmetalen velgen***.

met PEUGEOT Full LED technology en permanent brandende led-dagrijverlichting*.
Zo is hij altijd herkenbaar en blijft hij nooit onopgemerkt.
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* Afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar.
** Standaard op GT-Line en GT.
*** Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.

* Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar.
** Standaard op GT-Line en GT
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E E N O P VA L L E N D E L I C H T S I G N AT U U R .
De karakteristieke achterzijde is voorzien van een glanzend zwarte* sierlijst
en full led-achterlichten* met klauwafdruk. Deze branden zowel overdag

E E N G E R A F F I N E E R D E E N E X P R E SS I E V E AC H T E R Z I J D E .
De PEUGEOT 208 heeft een dynamische en fraai gevormde achterzijde.
Voor een extra sportieve look is de uitlaat op een aantal versies voorzien van een verchroomd sierstuk*.

als ‘s nachts, zodat uw auto altijd goed zichtbaar is.
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* Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar.

* Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar.
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e -2 0 8 , W A A R S T I J L E N e - M OT I O N
ELKAAR ONTMOETEN.

e - M OT I O N e - 2 0 8 .

O N D E R S C H E I D E N D.

De geruisloze maar ook soepele en krachtige 100% elektrische e-208 heeft alles in zich om u te overtuigen.

De e-208 valt op door exclusieve accenten die zijn moderne en technologische karakter versterken:

Hij biedt u en uw passagiers evenveel zit- en bagageruimte als de uitvoeringen met de verbrandingsmotor.

het “e”-embleem en de leeuw die dichroïsch zijn uitgevoerd, de grille in carrosseriekleur, glanzend

Door verschillende subtiele details onderscheidt hij zich op stijlvolle wijze van deze uitvoeringen.

zwarte spatschermverbreders en de lichtmetalen 17 inch -velgen* die de aerodynamica verbeteren.
In het interieur onderscheidt hij zich door de gerafﬁneerde combinatie van Alcantara©
en stoffen bekleding in de kleur Gris Gréval*.
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* Op e-208 GT.
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O N T D E K H E T P L E Z I E R VA N V O L L E D I G E L E K T R I S C H R I J D E N .

CONNECT & GO*.

Neem plaats achter het stuur van de e-208 en laat u overtuigen door de geruisloze sensatie van 100% elektrisch

U kunt heel eenvoudig uw smartphone* gebruiken om voordat u vertrekt het interieur van uw e-208

rijden en de mogelijkheid om te gaan waarheen u maar wilt dankzij de actieradius van 340km*. Er zijn verschillende oplaadmogelijkheden

op een aangename temperatuur te krijgen (verwarming of airconditioning), om de laadtoestand

voor u beschikbaar zodat u volop kunt proﬁteren van deze actieradius: thuis, op uw werk of onderweg. Met onze laadpas**

van het accupakket te controleren, om het opladen te starten en om een route te plannen,

hebt u eenvoudig toegang tot een netwerk van meer dan 110.000 openbare laadpunten*** in Europa.

zodat u altijd ontspannen op weg kunt.

* Tot 340 km (WLTP)** - tot 450 km (NEDC) : Geschatte gegevens, uitsluitend ter indicatie en onder voorbehoud van typegoedkeuring - Gecombineerde CO2-uitstoot: 0g tijdens het rijden.
** Te betalen pas van Free2Move Services. *** Laadpunten voor normaal of snel opladen.

* Via de MyPeugeot App & Free2Move Services.
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N E X TG E N T E C H N O L O G Y * .

* De technologie van morgen.

PE UG EOT i- COC K P I T® M ET 3 D * D IGITAAL I NST RUM EN TE NPANE EL .

E E N U I T E R S T H O O G WA A R D I G I N T E R I E U R .

Ontdek in het interieur de PEUGEOT i-Cockpit® 3D*. Ervaar het wendbare en intuïtieve rijgedrag met het compacte stuurwiel

De sportieve, comfortabele en veel steun biedende voorstoelen en de hoogwaardige

met geïntegreerde toetsen* en de voordelen van het personaliseerbare digitale 3D-instrumentenpaneel*,

bekledingsmaterialen met sierstiksels dragen bij tot een ontspannen en rustgevende sfeer.

het grote 10 inch HD-touchscreen** en de 7 op pianotoetsen lijkende « toggle switches***».

U kunt de interieurambiance een persoonlijk tintje geven met behulp van één van de acht instelbare
kleuren van de sfeerverlichting* die het interieur een nog modernere uitstraling geven.
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* Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar.
** Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.
*** Impulstoetsen van het vliegtuigtype.

* Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar.
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D I G I TA A L 3 D I N S T R U M E N T E N PA N E E L .

P R A K T I S C H & I N T U Ï T I E F.

Het digitale instrumentenpaneel* heeft een futuristisch holograﬁsch 3D-scherm en bevindt zich in uw directe blikveld.

Het grote 10 inch HD-touchscreen* kunt u met spraakcommando’s, via de bedieningsfuncties op het stuurwiel

De informatie over de auto en het rijden wordt afhankelijk van het belang of de urgentie van de informatie (veiligheid, rijhulpsystemen, navigatie)

of met de 7 aanraaktoetsen bedienen**. Bij de e-208 kunt u op dit scherm ook in real time de werking van de aandrijﬂijn bekijken.

op twee niveaus weergegeven en is altijd perfect aﬂeesbaar. U kunt zelf instellen welke informatie permanent wordt weergegeven.
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* Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar.

* Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.
** Bij voorkeur als de auto volledig stilstaat.
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A A N G E N A A M L I C H T.
Uw passagiers zullen meer dan ooit van de omgeving genieten dankzij het tot boven de zitplaatsen achterin doorlopende
glazen panoramadak* dat voor een zee van licht in het interieur en een panoramisch uitzicht naar boven zorgt.
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* Afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar.
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G E A V A N C E E R D E C O N N E C T I V I T E I T.

“CONNECTED” IN ALLE OPZICHTEN !

NIEUWE PRAKTISCHE FUNCTIES.

Laat u naar uw bestemming leiden door het Peugeot Connect 3D-navigatiesysteem met TomTom® Trafﬁc-services waarmee u proﬁteert van

Voorin bevindt zich een handig opbergvak voor uw smartphone** waarin u deze niet alleen kunt opbergen,

verkeersinformatie in real time en waarschuwingen voor risicozones. Dankzij de functie Mirror Screen* kunt u via het touchscreen uw favoriete apps

maar ook door middel van inductie* kunt opladen. Daarnaast zijn er in het interieur verschillende USB-aansluitingen***

van uw smartphone gebruiken die compatibel zijn met Apple CarPlayTM, MirrorLink® of Android Auto.

aanwezig voor de draagbare apparatuur van uw passagiers.

* Alleen gecertiﬁceerde Android Auto-, Apple CarPlayTM- of MirrorLink®-apps kunnen, afhankelijk van de app, zowel bij stilstaande auto als tijdens het rijden worden gebruikt. Tijdens het rijden kunnen
bepaalde functionaliteiten van deze apps echter geblokkeerd zijn. Voor bepaalde typen content die gratis beschikbaar zijn op uw smartphone, moet een gelijkwaardige betaalde Android Auto-, Apple CarPlayTMof MirrorLink®-app worden gedownload. De Mirror Screen-functie werkt met de technologie Android Auto (in combinatie met smartphones met Android-besturingssysteem), Apple CarPlayTM
(in combinatie met smartphones met iOS-besturingssysteem) en MirrorLink® (in combinatie met smartphones met Android-besturingssysteem die compatibel zijn met MirrorLink®),
op voorwaarde dat de gebruiker een telefoonabonnement met internettoegang bij zijn provider heeft afgesloten.
Ga voor meer informatie naar http://www.peugeot.nl/technologie/technologie-connectiviteit

* Draadloos opladen conform de Qi 1.1-norm. Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.
** Afhankelijk van de compatibiliteit van uw smartphone.
*** Tot wel 4 aansluitingen, afhankelijk van de uitvoering.
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E E N N I E U W E S TA P I N D E R I C H T I N G
VA N A U T O N O O M R I J D E N .
In de PEUGEOT 208 proﬁteert u van een groot aantal intelligente en
veiligheidsverhogende hulpsystemen. Met de nieuwe PEUGEOT Drive Assist Plus*
start het tijdperk van het semi-autonoom en intelligent autorijden dankzij
ingebouwde radars en camera’s: Lane Positioning Assist, een systeem dat de auto
op de door de bestuurder bepaalde positie binnen de rijstrook houdt,
en adaptieve cruise control met Stop & Go-functie
die automatisch een veilige afstand tot de voorligger aanhoudt en de auto indien
nodig tot stilstand brengt en vervolgens weer laat wegrijden wanneer dat mogelijk is.
U beschikt over diverse rijhulpsystemen, zoals de
verkeersbordherkenning, de dodehoekbewaking* en het Active Lane Departure
Warning System die het rijden veiliger maken. Daarnaast wordt het parkeren
gemakkelijker gemaakt door het systeem Visiopark 1* en de 180°-camera
in combinatie met de Full Park Assist**.
.
U beschikt over diverse rijhulpsystemen, zoals de
verkeersbordherkenning, de dodehoekbewaking* en het Active Lane Departure
Warning System die het rijden veiliger maken. Daarnaast wordt het parkeren
gemakkelijker gemaakt door het systeem Visiopark 1* en de 180°-camera
in combinatie met de Full Park Assist**.

* Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar
** Afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar
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P O W E R O F C H O I C E *.

* De vrijheid om te kiezen.

KIES DE AANDRIJFLIJN
D I E B I J U PA S T.
De 208 is gebouwd op het nieuwe modulaire CMP*-/eCMP**-platform
zodat u de keuze hebt uit verschillende uitvoeringen met een benzinemotor,
een dieselmotor of een elektrische aandrijﬂijn, zonder dat op enig punt concessies
nodig zijn. Zo staan de onberispelijke wegligging, de grote wendbaarheid,
het uitstekende geluidscomfort en thermische comfort en het lage gewicht
borg voor een lage CO2-uitstoot en een sublieme rijervaring!
Bij de e-208 zorgen de technische voordelen van het eCMP-platform**
voor een geoptimaliseerd ontwerp, zodat u proﬁteert van dezelfde royale
ruimte achterin en dezelfde comfortabele zitpositie als in de uitvoeringen
met een verbrandingsmotor.

* Common Modular Platform: Gemeenschappelijk modulair platform.
** Electric Common Modular Platform: Gemeenschappelijk modulair platform voor elektrische auto’s.
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VO O R T R E F F E L I J K E M OTO R E N .

D E H I G T E C H A U T O M AT I S C H E T R A N S M I S S I E .

De moderne Euro 6 PureTech- en BlueHDi-motoren van de 208 zijn krachtig en efﬁciënt en staan garant voor intens rijplezier.

Wanneer u de efﬁciency en souplesse van de nieuwe automatische transmissie EAT8*

Deze motoren zijn nog voordeliger dankzij hun lagere brandstofverbruik* en zijn bovendien allemaal voorzien van het Stop & Start-systeem.

met schakelﬂippers aan de stuurkolom en een selectiehendel met elektrische impulsbediening
eenmaal hebt ervaren, wilt u niets anders meer! Deze automatische transmissie schakelt
snel en vloeiend dankzij de Quickshift-technologie.
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* Voor de actuele uitstoot en verbruikscijfers, verwijzen we u naar de separate brochure ‘Prijzen & Speciﬁcaties Peugeot 208’.

* EAT8: Efﬁcient Automatic Transmission 8; nieuwe automatische transmissie met 8 versnellingen,
beschikbaar afhankelijk van de motoruitvoering.
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ERVAA R H E T PL EZI ER VA N EL EKTR ISC H R IJDEN!

KIES UW RIJSTIJL.

Ervaar even prettige als intense rijsensaties dankzij de geruisloosheid* en de kracht van de elektromotor

Bij de Peugeot e-208 kunt u door een van de 3 rijcongﬁguraties ECO, NORMAL en SPORT*

van 100 kW** (136 pk) en het koppel van 260 Nm dat al direct bij het wegrijden beschikbaar is.

te kiezen rijden zoals u dat wilt. In de Brake-modus kan op 2 niveaus worden afgeremd

.

op de motor**, zodat het accupakket wordt opgeladen wanneer u vaart mindert.
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* Houd echter wel uw snelheid in de gaten en let op de reacties van medeweggebruikers die niet gewend zijn aan stille auto’s.
** Actieradius van het accupakket tot 340 km (WLTP)/450 km (NEDC): Geschatte gegevens, uitsluitend ter indicatie
en onder voorbehoud van typegoedkeuring - CO2-uitstoot (gecombineerd): 0 g tijdens het rijden.

* ECO: optimalisering van de actieradius – NORMAL: optimaal comfort – SPORT: maximale prestaties
en sensaties (0 - 100 km/h in 8,1 s). ** Gematigde of verhoogde regeneratie van het accupakket.
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D E S T I J L D I E B I J U P A S T.

1

2

HET NUTTIGE MET
H E T A A N G E N A M E V E R E N I G D.
3

Voor de PEUGEOT 208 zijn praktische en doordachte accessoires
ontwikkeld die het gebruik van uw auto nog plezieriger en veiliger maken.
Daarnaast is er een nieuw speciﬁek assortiment « Electric »-accessoires
voor de PEUGEOT e-208.

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beschermhoes voor de auto (binnen te gebruiken)
Vloermat e-208
Stoelhoezen
Fietsendrager op dak
Laadstation e-208*
Zonneschermen
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5
* Voor complete ontzorging en slimme laadoplossingen voor thuis en publiek laden bieden wij onze Easy-pakketten aan.

6

EEN MODERNE
INTERIEURAMBIANCE.

1

2

3

4

5

6

De bekledingsmaterialen van alle uitvoeringen
van de PEUGEOT 208 zijn niet alleen fraai om te zien,
maar ook geselecteerd op kwaliteit en duurzaamheid.
Elke uitvoering heeft een unieke ambiance met speciﬁeke
sierstiksels en bekleding van stof, hoogwaardig kunstleder of leder*,
zodat u iedere keer weer met plezier instapt.

1. Stof Para Blauw(1)
2. Stof Pneuma 3D Zwart(2)
3. Stof/kunstleder Cosy Zwart(3)
4. Stof/kunstleder Capy Zwart(4)
5. Zwart Leder Nappa grijs(5)
6. Alcantara/kunstleder gris Gréval / Maille Technique & Kunstleder Zwart(6)

(1)

Standaard op de Like
Standaard op de Active
(3)
Standaard op de Allure
(4)
Standaard op de GT Line
(5)
Standaard op de GT Line
(6)
Standaard op de GT
(2)
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* Optioneel op de Allure en GT Line - Leder en andere materialen.

GEDURFDE KLEUREN.
Met zijn nieuwe kleuren wordt de PEUGEOT 208 een
echt opvallende verschijning! Een frisse en originele
Blanc Banquise*

of juist een donkere en elegante kleur: aan u de keuze!

Gris Artense**

Gris Platinium**

Noir Perla Nera**

Bleu Vertigo***

Blanc Nacré***

* Standaard lak.
** Metaal lak.
*** Speciale metaallak.

Jaune Faro**

Rouge Elixir***

P U R E VO R M E N .
De Peugeot 208 is, afhankelijk van de versie,
voorzien van wielplaten of lichtmetalen velgen.
Ook kunt u, tegen meerprijs, kiezen uit verschillende
lichtmetalen velgen om zo de 208 aan
uw smaak te passen.
Wieldop 15” LAPA*
standaard op 208 Like
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Wieldop 16” PLAKA*
standaard op 208 Active

Lichtmetalen velg
16” TAKSIM**
optioneel op 208 Active

Lichtmetalen velg
16” ELBORN***
standaard op e-208 Allure

Lichtmetalen velg
16” SOHO*
standaard op 208 Allure
benzine/diesel

Lichtmetalen velg
17” JORDAAN**
optioneel op Allure
benzine/diesel

Lichtmetalen velg
17” CAMDEN*
standaard op GT-Line

Lichtmetalen velg
17’’ SHAW***
standaard op e-208 GT
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A LT I J D
T O T U W D I E N S T.
NETWERK EN SERVICES
Als u voor een Peugeot kiest, weet u dat er een uitgebreid
netwerk van dealers voor u klaarstaat.
Hun ontvangst, professionaliteit, moderne uitrusting
en kwaliteit van de dienstverlening staan borg voor
tevreden klanten. U kunt er zeker van zijn dat de
Peugeot-dealer een specialist is die naar u luistert, uw
wensen begrijpt en daarop vakkundig reageert. Is dat niet
de beste basis voor een langdurige vertrouwe srelatie?

VOOR UW ZEKERHEID
FABRIEKSGARANTIE

(1)

Uw nieuwe auto wordt geleverd met een commerciële
garantie van 2 jaar tegen elke fout in de fabricage,
op onderdelen en arbeidsloon en zonder kilometerbeperking, een garantie van 12 jaar tegen doorroesten van
binnenuit en een lakgarantie van 3 jaar.

een ongeval kunt u, tot uw auto 8 jaar oud is,
24 uur per dag en 7 dagen per week gebruikmaken van de
diensten van Peugeot Assistance, bel 0800 - 023 17 33.(5)

PRIVATE LEASE
Met Private Lease van PEUGEOT rijdt u volkomen
zorgeloos in een nieuwe PEUGEOT. Voor een
vast maandbedrag, waarbij alles is inbegrepen: reparatie
& onderhoud, uw allriskverzekering, de wegenbelasting én
24-uurs pechhulp. U hoeft alleen nog maar te tanken.
Onderhoud en reparatie gebeurt door uw PEUGEOTdealer. Wel zo makkelijk en vertrouwd! En de inruilprijs voor
uw eventuele huidige auto? Die ontvangt u op uw
bankrekening! Heeft u interesse in jarenlang zorgeloos
rijplezier zonder investering vooraf en zonder nare
verrassingen achteraf? Bezoek dan uw PEUGEOT-dealer
voor een goed gesprek over Private Lease. Of kijk
op www.peugeot.nl/privatelease voor een maatwerk
berekening. U heeft de keuze uit alle uitvoeringen, kleuren,
opties van de door u gewenste

SERVICECONTRACTEN VAN PEUGEOT
Het Peugeot Zekerheids Plan biedt drie unieke en aan uw
persoonlijke situatie aangepaste formules om zorgeloos te
rijden. U kiest zelf de mate van dekking; van
pechhulpverlening tot reparatie en van het vervangen van
aan slijtage onderhevige onderdelen tot het onderhoud.
En u heeft altijd het voordeel van de kwaliteitsgarantie van
Peugeot.

PEUGEOT ASSURANCE(3)
Als aanvulling op de exclusieve dienstverlening van
het Peugeot-netwerk biedt Peugeot Assurance u een
allriskautoverzekering waarmee u met een veilig gevoel op
weg kunt en die een optimale beschikbaarheid
en servicekwaliteit biedt. Bij Peugeot Assurance bent
u ervan verzekerd dat uw auto bij uw eigen
Peugeot-dealer of een andere erkend reparateur van
het Peugeot-netwerk kan worden gerepareerd met
originele onderdelen, waarbij aan alle eisen voor
het behoud van de fabrieksgarantie wordt voldaan. Maak
een afspraak met uw Peugeot-dealer voor
een gratis persoonlijke offerte of bel: 024-366 56 93
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van
10.00 tot 15.00 uur).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)
Onvoorziene omstandigheden onderweg kunnen met één
telefoontje(2) worden opgelost (in de Europese Unie en in
12 andere landen of gebiedsdelen). Peugeot Assistance helpt
u bij onvoorziene omstandigheden. In het geval van pech of
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PEUGEOT
PEUGEOT LEASE & FINANCE
Onbezorgd op weg. Kilometer na kilometer. En uw
PEUGEOT verkoper staat altijd voor u klaar. Hij is niet
alleen uw vertrouwde aanspreekpunt, hij regelt voor u ook
de beste ﬁnanciering en het beste leasecontract. Want
hij zit direct aan de bron, dus gunstiger kan het niet:
leasevormen op maat, waaronder uiteraard operational
lease en ﬁnancial lease en snel te regelen leningen met
altijd concurrerende tarieven.

AFTERSALES-SERVICE VAN PEUGEOT
Uw auto laten onderhouden bij het Peugeot-netwerk heeft
vele voordelen. U kunt er zeker van zijn dat
de werkzaamheden vakkundig door professionals
worden uitgevoerd, waarbij gebruikgemaakt wordt
van onderdelen die geschikt zijn voor uw Peugeot. Onze
technici, technisch specialisten en schadeherstellers
krijgen geregeld trainingen in de nieuwste technologieën
en kennen het Peugeot-gamma door en door. Er wordt gebruikgemaakt van speciale apparatuur en speciaal gereedschap dat door de fabrikant is goedgekeurd.
U proﬁteert van de Peugeot-garantie, met één jaar op
zowel onderdelen als arbeidsloon in het gehele
Peugeot-netwerk. We beschikken voor elke auto over
onderdelen die voldoen aan de eisen van de fabrikant.
De door Peugeot opgestelde reparatieprocedures en -normen worden strikt nageleefd. De gebruikte lakken
en producten voldoen aan de eisen van de fabrikant en de
anti-corrosiebescherming wordt niet beschadigd.

VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE

(1)

Vraag uw Peugeot-dealer om meer informatie over de
voorwaarden van deze contracten, garanties en diensten
In Nederland belt u 0800 - 023 17 33. In Europa belt u
+31 (0)20 - 654 55 36 (lokaal tarief)/uitgezonderd op snelwegen
(3)
De presentatie van de dekkingen van de Peugeot Assurance-producten en de verwerking van de contracten worden uitgevoerd
door AssurOneGroup, verzekeringsagent, vereenvoudigde
naamloze vennootschap met een eigen vermogen van €
2.191.761,- RCS Paris 193 – Hoofdkantoor: 4, rue Lamennais
75008 Parijs, Frankrijk – Inschrijvingsnummer bij het Franse
register van verzekeringstussenpersonen (ORIAS): 07 003 778
(www.orias.fr). Dekkingen ondergebracht bij Avanssur,
een naamloze vennootschap vallend onder het Franse
verzekeringsrecht, met een eigen vermogen van € 67.155.752,86,
ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés (de
Franse Kamer van Koophandel) van Nanterre onder het nummer
378 393 946 RCS – Hoofdkantoor: 163- 167, avenue Georges
Clémenceau 92000 Nanterre, Frankrijk. AssurOneGroup en
Avanssur vallen onder het toezicht van ACPR (Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution), 61, rue Taitbout 75439 Parijs 9,
Frankrijk. Peugeot Assurance is een gedeponeerd handelsmerk
van Peugeot.
(4)
Vanaf de eerste toelatingsdatum van uw Peugeot tot de einddatum van de commerciële fabrieksgarantie
(5)
Bij een pechgeval waarbij de auto niet meer gebruikt kan worden
(uitgezonderd een probleem met de accu of de brandstof, een lekke
band en storingen die door Peugeot Assistance worden gedekt uit
hoofde
van de fabrieksgarantie of een Peugeot-servicecontract) en bij
een ongeval (waarna de auto niet meer gebruikt kan worden)
in Nederland. De pechhulp wordt alleen geleverd als de laatste
onderhoudsbeurt is uitgevoerd in het Peugeotnetwerk. Geldt niet
voor ambulances, lesauto’s, taxi’s, leaseauto’s en huurauto’s
alsmede de bestuurders en inzittenden daarvan en auto’s bestemd
voor betaald personenvervoer.
(6)
Overeenkomstig artikel L.541-2 van de Franse milieuwet
(7)
Ruildelen zijn onderdelen die zijn gereviseerd volgens een
extreem streng revisieproces. De onderdelen zijn afkomstig van
auto’s van het merk Peugeot die in het netwerk zijn gerepareerd
(8)
Technature is een compleet assortiment van milieuvriendelijke
reinigings- en onderhoudsproducten voor uw auto. De Technatureproducten bestaan voor 80% tot 100% uit natuurlijke grondstoffen.
Deze producten voldoen aan de strenge Europese norm
648/2004/CE met betrekking tot de biologische afbreekbaarheid
van schoonmaakmiddelen. De informatie en illustraties die in deze
brochure voorkomen, zijn gebaseerd op de technische gegevens
zoals bekend op het moment van drukken van dit document.
De gepresenteerde uitrustingselementen zijn afhankelijk van de
uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar. Peugeot kan in
het kader van permanente productverbetering op elk gewenst
moment de technische gegevens, de uitrusting, de opties en
de kleuren wijzigen. De huidige stand van de techniek maakt het niet
mogelijk de kleuren waarheidsgetrouw in deze brochure weer te
geven. Neem voor nadere uitleg of meer informatie contact op
met uw Peugeot-dealer. Niets uit deze brochure mag zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Automobiles Peugeot worden
gereproduceerd.
(2)

Een uitgebreid aanbod aan accessoires en originele
Peugeot-uitrusting die speciﬁek voor uw auto zijn
ontwikkeld. Maar ook een selectie van speciale
Peugeot-geschenken voor uzelf of om cadeau te doen, op
http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT OP INTERNET
Ontdek de wereld van Peugeot op internet. Ga naar:
http://www.peugeot.com. U kunt ook rechtstreeks
de Nederlandse internetsite bezoeken:
http://www.peugeot.nl.
KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Nadat u uw nieuwe auto afgeleverd heeft gekregen
of er in onze werkplaats werkzaamheden aan uw auto zijn
uitgevoerd, kunt u binnen enkele dagen een
uitnodiging krijgen tot het plaatsen van een review
en een uitnodiging tot deelname aan het uitgebreide klanttevredenheidsonderzoek. Wij verzoeken u een review te
plaatsen en/of het Klanttevredenheidsonderzoek in te
vullen. Aan de hand van uw antwoord(en) op de vragen
kan Peugeot de kwaliteit van zijn dienstverlening nog
verder verbeteren.
VOOR HET MILIEU
Het Peugeot-netwerk zet zich dagelijks in voor een beter
milieu door:
- Afval op basis van grondstoffen en risico’s gescheiden
in te zamelen zodat het kan worden verwerkt door
gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven.
- Het ophalen en verwerken van het afval toe te
vertrouwen aan door de overheid(6) erkende fvalbedrijven voor een optimale recycling en verwerking van het
afval.
- Rekening te houden met de risico’s van het gebruik van
chemische producten door strenge veiligheidsregels
na te leven of deze producten te vervangen door
milieuvriendelijke producten.
- U milieuvriendelijke producten aan te bieden zoals
dePeugeot-ruildelen(7) of het assortiment Technature-onderhoudsproducten(8).

