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Al ruim 210 jaar is PEUGEOT een fabrikant van 

innovatieve hoogstaande automobielen. Vandaag de 

dag toont het merk meer dan ooit aan dat autorijden 

verder gaat dan alleen maar transport van A naar B. 

Het is een sensatie die alle zintuigen weet te prikkelen. 

De keuze van verfijnde materialen, optimale ergonomie 

en moderne connectiviteit representeren de aandacht 

die er is besteed om u een intuïtieve rijbeleving geven.
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EEN VERRASSENDE PERSOONLIJKHEID

Het design van de PEUGEOT 308 weerspiegelt zijn hoogwaardige 

kwaliteit en dynamiek. U kunt op elk moment vertrouwen op de 

nieuwste technologieën en de nieuwe PEUGEOT i-Cockpit® die het rijden 

aangenamer maken. U heeft de keuze uit een efficiënte benzine- of 

dieselmotor. Of u kiest voor de comfortabele en zuinige plug-in hybrid.

HET NIEUWE GEZICHT VAN PEUGEOT

De nieuwe 308 draagt als eerste PEUGEOT het nieuwe 

merklogo, een tijdloos beeldmerk dat zowel de rijke historie 

als de vooruitstrevendheid in zich draagt. Dit embleem 

prijkt trots in de grille, terwijl het 308 logo op de motorkap 

het vernieuwende front van de PEUGEOT 308 accentueert.
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GEDURFDE PROPORTIES

De PEUGEOT 308 straalt dynamiek uit vanuit 

elke hoek. De strakke lijnen met gedurfde 

proporties onderstrepen een krachtige 

persoonlijkheid: 

• De grote grille en een lange motorkap.  

• Een krachtig en gespierd achteraanzicht.  

   Door de belijning lijkt de auto optisch  

   langer en staat stevig op zijn wielen.  

• Het slanke en vloeiende profiel geven  

hem een atletische uitstraling. 
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KOPLAMPEN

Het karakteristieke lichtbeeld aan de 

voorzijde is ultramodern en volgt de nieuwste 

technologie. In een combinatie van finesse 

en kracht, onderstrepen de koplampen de 

dynamiek en identiteit van de PEUGEOT 308.  

De fraai gelijnde koplampen zijn voorzien 

van LED(1), of van de PEUGEOT Matrix 

LED Technology(2) en lopen door in de 

karakteristieke dagrijverlichting in de vorm  

van een slagtand. 

(1) Standaard. 

(2) Standaard op niveau GT/GT Pack Business.

ACHTERLICHTEN

Ook de achterzijde heeft de kenmerkende 

lichtuitstraling in de vorm van twee 

klauwafdrukken. De achterlichten zijn 

uitgevoerd in Full LED(1) of in Full LED 3D(2), 

waarbij de schuine segmenten één voor  

één kunnen oplichten.

(1) Standaard. 

(2) Standaard op niveau GT/GT Pack Business.
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EEN NIEUWE ERVARING : 

PEUGEOT i-COCKPIT®

De nieuwe generatie PEUGEOT i-Cockpit®, 

ergonomisch en intuïtief te bedienen,  

biedt toegang aan alle functionaliteiten  

die van belang zijn om u een aangename  

rij-ervaring te bieden: een compact stuurwiel, 

een centraal touchscreen en een digitaal  

head-up instrumentenpaneel(1) of zelfs een 3D 

variant hiervan met holografische weergave(2). 

Om iedereen aan boord bij de ervaring te 

betrekken, is er bij de PEUGEOT i-Cockpit® 

ook aan de passagiers gedacht: Een centraal 

touchscreen(1) intuïtief en personaliseerbaar 

en multi-window, voorzien van innovatieve 

configureerbare i-Toggles(3).

(1) Standaard. 

(2) Standaard op niveau GT/GT Pack Business. 

(3) Standaard vanaf niveau Allure – door de gebruiker 

programmeerbare snelkoppelingen voor directe toegang  

tot bijvoorbeeld de temperatuurregeling, een telefooncontact  

of een radiostation. 
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DE PLUG-IN HYBRID 

i-COCKPIT

Het digitale en configureerbare head-up 

instrumentenpaneel biedt op de plug-in  

hybrid versies specifieke informatie over  

het aandrijfsysteem direct in het blikveld  

van de bestuurder. Via het centraal geplaatste 

10’’ HD touchscreen is alle informatie over  

de actieradius, laadtoestand van de accu,  

de aandrijving e.d. direct terug te vinden. 



ALS EEN TABLET

Het 10’’ HD touchscreen is op gemakkelijke wijze geheel aan de persoonlijke 

wensen aan te passen. Zo kunnen er meerdere schermen tegelijk worden 

weergegeven (multi-window) en door de toepassing van de « widgets »  

of snelkoppelingen is het gebruik gemakkelijk en reactief. Net als een tablet. 

TECHNOLOGIE IN DIENST VAN ERGONOMIE

Alle essentiële informatie voor de bestuurder wordt weergegeven op het head-up 

instrumentenpaneel. Door de plaatsing boven het stuurwiel wordt deze informatie  

direct in het blikveld van de bestuurder weergegeven. Het digitale instrumentenpaneel  

is aanpasbaar aan de wensen van de bestuurder. Zo zijn er meerdere weergaves mogelijk 

(Navigatie, Radio/media, Rijhulpsystemen, Energiestromen bij de plug-in hybrid) welke te 

kiezen zijn via de bediening op het stuurwiel.
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ALTIJD VERBONDEN

De New PEUGEOT i-Cockpit® gaat samen met een nieuwe generatie infotainment PEUGEOT i-Connect Advanced. Reis in alle rust met behulp van 

het navigatiesysteem PEUGEOT i-Connect Advanced Nav(1),met een natuurlijke spraakbediening inclusief over-the-air update van de TomTom® 

kaartgegevens en verkeersinformatie via TomTom Services(2). Laad uw telefoon draadloos op via inductie(3), geef de apps op uw telefoon weer op 

het centrale touchscreen dankzij de draadloze Mirrorscreen(4) functie, definieer uw eigen profiel en bewaar uw voorkeuren voor de weergave op het 

scherm, de sfeer in het interieur en andere instellingen. Tenslotte heeft u ook toegang tot de Connected services, het digitale instructieboekje en 

instructievideo’s.

(1) Optioneel of standaard, afhankelijk van het uitrustingsniveau. 

(2) 36 maanden Peugeot Connect Nav Services met: Over-the-air kaartupdates - Realtime verkeersinformatie via TomTom Traffic - Weergave van gevarenzones met snelheidscontroles -  

Adres, prijsinformatie en direct navigeren naar tankstation - Adres en direct navigeren naar parkeergarages met realtime het aantal beschikbare parkeerplaatsen - Weergave weerbericht  

op de ingestelde route - POI zoeken, bellen en navigeren naar gekozen POI. 

(3) Draadloos opladen voor telefoons die compatibel zijn met de norm Qi. 

(4) Standaard. Met de Mirror Screen functie, kunt u apps van uw Apple CarPlayTM or Android AutoTM compatibele Smartphone weergeven op het touchscreen. Draadloze verbinding.

PRAKTISCHE MIDDENCONSOLE

Op de met aandacht voor detail ontworpen middenconsole, zijn de 

bedieningselementen gegroepeerd die die het rijden tot een plezier 

maken. Naast de startknop en elektrische parkeerrem, is er plaats  

voor de versnellingspook of de selectieknop van de EAT8 automatische 

versnellingsbak. Aanvullend is er plaats voor de draadloze telefoonlader(1)

en USB-aansluiting, twee bekerhouders en maar liefst 34 liter aan 

opbergruimte, waaronder een ruim opbergvak onder de centrale 

armsteun.

(1) Draadloos opladen voor telefoons die compatibel zijn met de norm Qi – Optioneel  

of standaard afhankelijk van het uitvoeringsniveau.
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AANGENAAM VERTOEVEN

In het interieur is de atmosfeer warm  

en comfortabel :  

• Bepaal zelf de ambiance, door de 

  sfeerverlichting naar uw smaak in te stellen 

  (keuze uit 8 verschillende kleuren). 

• Geniet van een weergaloos geluid dankzij  

   het premium FOCAL® HiFi-systeem(1). 

• Reis in optimale omstandigheden. Het AQS(2)

  (Air Quality System) voorkomt binnendringen 

  van vervuilde buitenlucht. Het kan nog 

  beter met Clean Cabin(3). Een ventilatie 

  managementsysteem met binnen/buiten 

  luchtkwaliteitssensoren. De luchtkwaliteit 

  laat zich in de vorm van een AQI (Air Quality 

  Index) aflezen op het touchscreen. 

• Waardeer de ergonomie van de comfortabele 

stoelen, die afhankelijk van de uitvoering 

voorzien kunnen zijn van verwarming of  

zelfs een multipoint massagefunctie met  

5 verschillende programma’s. Al naar  

gelang uw keuze hebben de stoelen een  

AGR-certificering, voor het optimaal welzijn 

van uw rug. 

(1) Optioneel of standaard, afhankelijk van de uitvoering. 

(2) Standaard vanaf het niveau Allure. 

(3) Standaard op GT/GT Pack Business.



DE TECHNOLOGIE HELPT  

U ONTSPANNEN

De PEUGEOT 308 is uitgerust met een scala 

aan rijhulpsystemen en parkeerhulpsystemen 

die u elke dag weer helpen om het rijden  

te vergemakkelijken. Zoals bijvoorbeeld : 

• De achteruitrijcamera 180° Visiopark 1(1). 

• De achteruitrijcamera 360° Visiopark 3(2).  

   Vier camera’s geven een 360° weergave  

   van de ruimte rondom de auto op het 

   touchscreen. 

• Lane change assist(3); waarschuwt de 

   bestuurder bij de aanwezigheid van een 

   voertuig dat met hoge snelheid nadert in  

   de dode hoek tot wel 80m achter de auto. 

En de systemen helpen u om semi-autonoom 

te rijden: 

• Adaptieve Cruise Control met Stop and  

   Go functie(3). 

• Lane Positioning Assist zorgt ervoor dat 

de auto op de juiste door u gekozen positie 

binnen de rijstrook blijft(2). 

(1) Standaard vanaf het niveau Allure. 

(2) Standaard of optioneel afhankelijk van de uitvoering. 

(3) Standaard of optioneel afhankelijk van de uitvoering.  

Houdt een vaste afstand tot de voorligger (3 standen instelbaar).  

Blijft ingeschakeld tot 30 km/u op handgeschakelde versies en 

tot volledig stilstand op EAT8-versies.

12



P
E

R
F

E
C

T
 F

IT
 



PLUG-IN HYBRID

Ontdek een nieuwe vorm van rijplezier met 

de plug-in hybrid-aandrijflijnen van de nieuwe 

PEUGEOT 308: de HYBRID 225 e-EAT8(1),  

een combinatie van een 180 pk (132 kW) 

PureTech-motor met een 110 pk (81 kW) 

elektromotor of de HYBRID 180 e-EAT8(2),  

een 150 pk (110 kW) PureTech-motor met een 

110 pk (81 kW) elektromotor. Beide zijn voorzien 

van een geëlektrificeerde 8-traps automatische 

transmissie e-EAT8. Het accupakket van  

12,4 kWh is goed voor een volledig elektrische 

actieradius van tot wel 60 km(3) volgens de 

WLTP-norm.

(1) Vanaf 26g C0₂ per km. 

(2) Vanaf 25g C0₂ per km. 

(3) Actieradius in volledig elektrische modus van 60 km volgens 

WLTP, afhankelijk van de gekozen opties. De actieradius kan 

variëren al naar gelang het gebruik en de omstandigheden,  

zoals rijstijl, buitentemperatuur e.d.
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MAAK EEN SPORT VAN ZUINIG RIJDEN

U kunt de rijmodus aanpassen aan uw behoeften. Zo kunt u  

ervoor kiezen om zo zuinig mogelijk te rijden. Of om juist gebruik te 

maken van de sportieve prestaties van de elektrische aandrijving: 

• Electric: in deze modus kunt u 100% elektrisch rijden met een 

   snelheid van maximaal 135 km/h. 

• Hybrid: in deze modus worden de elektromotor en  

   de verbrandingsmotor afwisselend gebruikt voor een  

   optimaal energieverbruik. 

• Sport: in deze modus is voor maximale prestaties het volledige 

vermogen van de verbrandingsmotor en de elektromotor 

beschikbaar.

REGENERATIEF REMMEN

Het hybride-systeem wint energie terug tijdens het remmen en gas 

loslaten. Met deze energie kan het accupakket gedeeltelijk worden 

opgeladen zodat de actieradius in de elektrische modus toeneemt. 

De Brake-functie kan door de bestuurder worden ingeschakeld om 

ervoor te zorgen dat de auto sterker vertraagt als het gaspedaal 

wordt losgelaten, zonder dat het rempedaal wordt ingetrapt.  

De werking van deze functie is vergelijkbaar met afremmen op  

de motor en zorgt ervoor dat het accupakket wordt bijgeladen.
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PUBLIEK OPLADEN

Laad uw auto op bij openbare laadpunten overal in Europa dankzij het Free2Move Services 

netwerk met het Charge My Car laadabonnement(1). 

Gebruik uw pas of uw app om een van de 130.000 laadpunten binnen het Free2Move 

Services netwerk te ontgrendelen. Uw laadkosten rekent u af via één maandelijkse factuur.

(1) Betaald abonnement ontwikkeld samen met Free2Move Services.

PRIVÉ OPLADEN

Het accupakket van de PEUGEOT 308 HYbrid kan volledig worden opgeladen: 

• via een wallbox (32 A) 22 kW: 2 uur en 30 minuten met de 1-fase (7,4 kW) boordlader. 

• via een wallbox (16 A) 11 kW: 3 uur en 50 minuten met de 1-fase boordlader (3,7 kW). 

• via een standaard stopcontact (8 A): 7 uur en 5 minuten met de 1-fase (3,7 kW) 

   boordlader. 

Een Wallbox is een veiligheidsproduct. Daarom is het van groot belang dat deze  

veilig en vakkundig bij u thuis wordt geïnstalleerd. Daarom zijn betrouwbare  

en sterke partners van groot belang en heeft PEUGEOT gekozen voor  

een partnership met ENGIE. Eén van de meest innovatieve energie- en 

technologiebedrijven ter wereld met meer dan 150.000 medewerkers in  

70 landen. 



Dankzij de services voorgesteld door MyPeugeot® en 

Free2Move, heeft u nog meer mogelijkheden in het gebruik 

van uw plug-in hybrid. 

E-REMOTE CONTROL 

Met de MyPeugeot-app kunt u het laden van de tractiebatterij 

en het vooraf verwarmen of koelen van het interieur van uw 

auto op afstand regelen. Voor meer informatie gaat u naar: 

https://services-store.peugeot.nl/store/e-remote-control-0

MYPEUGEOT®-APP

Bekijk op uw smartphone de actieradius van uw auto en of uw auto op een laadpunt  

is aangesloten. Start op afstand het laden en volg de voortgang ervan, wanneer u maar 

wilt. U kunt ook via de MyPeugeot-app de tijdstippen voor het laden programmeren.  

En voor een extra zorgeloos gevoel krijgt u een melding wanneer de tractiebatterij volledig 

is opgeladen of het laden is onderbroken. 

Via de instelling van de voorverwarming/-koeling van het interieur kunt u de verwarming of 

airconditioning programmeren. Deze functie biedt extra comfort en heeft bovendien geen 

effect op de actieradius van uw auto als hij tijdens het laden van uw auto wordt gebruikt. 

Deze service wordt u gratis(1) door PEUGEOT aangeboden, voor een onbeperkte duur. 

(1) Voorwaarde is dat uw telefoon is verbonden met een mobiel netwerk. 

CHARGE MY CAR

Free2Move Charge My Car(1) is de door PEUGEOT, 

gekozen oplossing voor het opladen van uw elektrische 

auto via het grootste openbare laadnetwerk van 

Europa. Het doel is u zorgeloos te laten reizen met 

toegang tot meer dan 220.000 laadpunten, weergave 

van beschikbare en compatibele laadpunten en de 

mogelijkheid een route te plannen inclusief laadpunten 

tijdens lange ritten :  

https://www.free2move.com/nl-NL/charge-my-car

(1) Betaalde service.
17



18

PURETECH & BlueHDi MOTOREN

De PEUGEOT 308 is leverbaar met Euro 6-motoren van de nieuwste generatie  

met een lage CO2-uitstoot. Al deze motoren zijn voorzien van een Stop & Start-systeem. 

Driecilinder benzinemotoren met een cilinderinhoud van 1,2 liter: 

• PureTech 110, 

• PureTech 130, 

• PureTech 130 EAT8(1). 

Viercilinder dieselmotor met een cilinderinhoud van 1,5 liter: 

• BlueHDi 130, 

• BlueHDi 130 EAT8(1). 

(1) EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 – Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen
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EEN WARME ATMOSFEER

Creëer een warme sfeer door te kiezen uit één  

van de fraaie bekledingen uit hoogwaardige 

stoffen, alcantara of hoogwaardig leder*. 

* De achterkant van de stoelen, de centrale armsteun en  

de deurpanelen zijn uitgevoerd in hoogwaardig kunstleder.

1. Stof RENZE Mistral zwart(1)

2. Stof/kunstleder FALGO Mistral(2)

3. Alcantara/kunstleder MAILLE Mistral(3)

4. Leder Nappa zwart(4)

5. Leder Nappa blauw(5)

20

(1) Standaard op Active Pack Business. 

(2) Standaard op Allure en Allure Pack Business.  

      Optioneel op Active Pack Business. 

(3) Standaard op GT en GT Pack Business. 

(4) Optioneel vanaf niveau Allure Pack Business. 

(5) Optioneel vanaf niveau GT.

1

3

5

2

4



Wielplaat 16’’ 

BERGEN(1)

Lichtmetalen velg 16’’ 

AUCKLAND(2)

Lichtmetalen velg 17’’ 

CALGARY(3)

Lichtmetalen velg 17’’ 

HALONG(4)

Lichtmetalen velg 18’’ 

KAMAKURA(5)

Lichtmetalen velg 18’’ 

PORTLAND(6)

Vert Olivine(1)

Gris Artense(2)

Rouge Elixir(2) Blanc Banquise(3)

Noir Perla Nera(2) Blanc Nacré(2)

Bleu Vertigo(2)

CARROSSERIEKLEUREN

(1) In de prijs inbegrepen.

(2) Optie tegen meerprijs.

(3) Optie tegen meerprijs. Niet beschikbaar op GT 

      en GT Pack Business.

VELGEN

(1) Standaard op Active Pack Business PureTech 110.

(2) Standaard op Active Pack Business overige motoren.

(3) Standaard op Allure.

(4) Standaard op Allure Pack Business.

(5) Standaard op GT.

(6) Standaard op GT Pack Business.
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ACCESSOIRES

Praktisch, sterk en comfortabel….. 

Op deze pagina’s vindt u slechts een greep uit het 

ruime accessoire aanbod voor de PEUGEOT 308.

1. Dakdragers 

2. Inzetbak voor de kofferruimte 

3. Hondenrek 

4. Dakkoffer 

5. Zongordijntjes voor de achterste zijruiten 

6. Zongordijn voor de achterruit 

7. Afneembare trekhaak 

6 7

1

3

5

2

4
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1. Thermosfles 

2. Duikershorloge met 2 verwisselbare banden  

3. Samsonite reiskoffer met PEUGEOT-logo 

4. Damesjas 

5. Parka  

6. Organizer voor opbergvak (Mobiele telefoon & creditcardhouder) 

7. Organizer voor opbergvak (Zonnebril)

1 6

2 3

4 5 7
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LIFESTYLE 308.

Ontdek het complete aanbod 308  

Lifestyle-artikelen op :  

https://boutique.peugeot.com.



Uw auto gewassen na ieder bezoek voor onderhoud.

8 jaar of 160.000 km garantie op de batterij.01
Zorgeloos rijden, 24 uur per dag en 7 dagen per week.02

Een compleet assortiment van Wallboxen, 

geïnstalleerd door erkende installatiebedrijven.04

Bij onze experts is uw auto in goede handen. Bovendien 

kunnen zij al uw vragen over de auto beantwoorden.03

Mobiliteitsoplossing : U krijgt altijd een 

mobiliteitsoplossing aangeboden.05

Productverbeteringen: Zodat u altijd optimaal van het rijden kunt genieten.06
Uw auto wordt bijgeladen: Bij ieder bezoek voor regulier onderhoud.07

09

Online een afspraak maken : U kunt online een afspraak maken 

voor de werkzaamheden aan uw auto.08

DE SERVICEBELOFTEN VOOR UW 308 HYBRID

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 
vertrouwensrelatie?

VOOR UW ZEKERHEID(1) FABRIEKSGARANTIE

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. 

SERVICECONTRACTEN VAN PEUGEOT 

Het Peugeot Zekerheidsplan 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(2)

Als aanvulling op de exclusieve dienstverlening van het Peugeot-
netwerk biedt Peugeot Assurance u een allrisk autoverzekering 
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 Peugeotdealer voor een gratis persoonlijke offerte of bel: 
024-366 56 93 (op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 15.00 uur). 

PEUGEOT ASSISTANCE(3)

Onvoorziene omstandigheden onderweg kunnen met één 
telefoontje(4) worden opgelost (in de Europese Unie en in 12 andere 
landen of gebiedsdelen). Peugeot Assistance helpt u bij onvoorziene 
omstandigheden, 24 uur per dag en 7 dagen per week(5). Na afloop 
van de commerciële fabrieksgarantie kunt u in het geval van pech 
of een ongeval in Nederland gebruik blijven maken van de diensten 
van Peugeot Assistance, zolang het door Peugeot voorgeschreven 
onderhoud is uitgevoerd door een officiële Peugeot Erkend 
Reparateur. 

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 Peugeot-dealer. 
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 privatelease.
peugeot.nl voor een maatwerkberekening. U heeft de keuze uit alle 
uitvoeringen, kleuren en opties van de door u gewenste Peugeot. Of 
u kiest voor een direct beschikbare Peugeot uit voorraad. 

PEUGEOT LEASE & FINANCE

Onbezorgd op weg. Kilometer na kilometer. En uw Peugeot 
verkoopadviseur 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. 

PEUGEOT SERVICE

Uw auto laten onderhouden bij een Erkend Reparateur binnen 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 Peugeotnetwerk. 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 anticorrosiebescherming wordt niet 
beschadigd. 

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 afvalbedrijven 
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 producten aan te 
bieden die bijdragen aan bescherming van het milieu, zoals Peugeot-
ruildelen(7) of het assortiment Technature-onderhoudsproducten(8).

VOOR UW PLEZIER PEUGEOT BOUTIQUE

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

PEUGEOT OP INTERNET

Ontdek de wereld van Peugeot op internet. Ga naar: www.peugeot.
com. U kunt ook rechtstreeks de Nederlandse internetsite bezoeken: 
www.peugeot.nl. 

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Nadat u uw nieuwe auto afgeleverd heeft gekregen ontvangt u 15 
dagen na aflevering van ons een uitnodiging om een enquête in te 
vullen en zo deel te nemen aan het klanttevredenheidsonderzoek. 
30 dagen na aflevering ontvangt u een uitnodiging om een review 
te plaatsen over de dealer en 60 dagen na aflevering ontvangt 
u een uitnodiging om een review te plaatsen over uw auto. Na 
een werkplaatsbezoek ontvangt u na 9 dagen van ons een 
uitnodiging om een enquête in te vullen en zo deel te nemen aan het 
klanttevredenheidsonderzoek. 30 dagen na het werkplaatsbezoek 
ontvangt u een uitnodiging om een review te plaatsen over de dealer.

ALTIJD TOT UW DIENST
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(1) Vraag uw Peugeot-dealer om meer informatie over de voorwaarden van deze contracten, garanties en diensten. (2) De presentatie van de dekkingen van de Peugeot Assuranceproducten 
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 003778 (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. AssurOne-
Group 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. (3) Vanaf de eerste toelatingsdatum van uw Peugeot tot de einddatum van de commerciële fabrieksgarantie. (4) In Nederland belt u 0800 - 023 17 33. In Europa belt u 
+31 (0)20 - 654 55 36 (lokaal tarief)/uitgezonderd op snelwegen. (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 milieubewuste reinigings- en onderhoudsproducten voor uw auto. De Technature-producten 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 het uitrustingsniveau 
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.
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