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NIEUWE PEUGEOT 508 SW



Al sinds lange tijd 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 te geven.
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DE  RADICALE  BREAK .
Met zijn lage daklijn, zijn langgerekte lijnen en zijn gespierde en krachtige voorkomen, onthult de PEUGEOT 508 SW 

zijn ware karakter. De PEUGEOT 508 SW GT is onmiddellijk herkenbaar door zijn stoere blik, de imposante grille 

met verchroomd dambordpatroon, geflankeerd door Full LED koplampen en indrukwekkende LED dagrijverlichting. 

Zijn ontwerp is helder, zuiver en afgewogen. Zijn profiel is atletisch gespierd, door uitgekiende welvingen in de 

spatborden die door geen enkele lijn worden onderbroken.

PEUGEOT 508  SW GT
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STAP  IN  DE  UN IEKE  PEUGEOT I -COCKP IT ® .
Over elk detail is nagedacht om elke reis tot een ware beleving te maken. Voorzien van hoogwaardige en tijdloze materialen, beschikt het 

interieur van de PEUGEOT 508 GT over stoelbekleding in een combinatie van leder(1) en Alcantara®, een stuurwiel uit geperforeerd leder, 

terwijl de sierpanelen op het dashboard, de deurpanelen en de middenconsole zijn uitgevoerd in een unieke Zebrano(2) afwerking.

Neem plaats in de PEUGEOT i-Cockpit® en ervaar de dynamiek ervan. Met het compacte stuurwiel, het digitale en configureerbare

head-up instrumentenpaneel en 10” HD touchscreen, met daaronder de als pianotoetsen bedienbare ‘Toggle Switches’ die direct

toegang bieden tot de meest belangrijke functies.

(1) De achterkant van de stoelen, de centrale armsteun en de deurpanelen zijn uitgevoerd in hoogwaardig kunstleder 
(2) Zebrano is een houtsoort met een opvallende strepentekening die aan zebra’s doet denken. Het wordt normaliter gebruikt in decoratieve toepassingen zoals meubelen, snij- en beeldhouwwerk



PEUGEOT 508  SW GT  L INE



Het front met de grille in dambordpatroon met chroomomranding, de buitenspiegelkappen in glanzend zwart en de koplampen 

van de nieuwste generatie met ‘PEUGEOT Full LED technology’ onderstrepen de pure lijnvoering van de PEUGEOT 508 GT Line.

1 2

KATACHT IGE  SCHOONHEID.

13

In één oogopslag herkent u de kracht en de katachtige schoonheid van de PEUGEOT 508 GT Line, zijn geprofileerde lijnen, 

zijn geraffineerde design, zijn technologische uitrusting zoals de automatisch dimmende frameless binnenspiegel en 

geraffineerde GT Line signatuur.

PEUGEOT 508  SW GT  L INE



Wat meteen opvalt zijn de driedimensionale Full LED-achterlichten(1) . Ze zijn een directe afgeleide van de oplossingen die werden bedacht

voor de meest recente concept cars van PEUGEOT sinds de QUARTZ. Deze achterlichten branden dag en nacht met een adaptieve intensiteit

en zorgen ervoor dat de rode klauwafdrukken zowel recht van achteren als van opzij constant zichtbaar zijn.

14

HET  L ICHT  MAG AAN.

15

Om zowel overdag als ‘s nachts beter zichtbaar te zijn, en ook om zelf beter te kunnen zien, heeft de PEUGEOT 508 een 

bijzondere lichtsignatuur(1). Deze bestaat uit Full LED koplampen met automatische hoogteregeling, LED richtingaanwijzers 

en statische bochtverlichting. U bent te allen tijde zichtbaar voor een optimale veiligheid. Uw PEUGEOT 508 is het ook 

waard om gezien te worden.

(1) Full LED-achterlichten maken deel uit van het Pack Full-LED. Optioneel of standaard afhankelijk van het uitrustingsniveau
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Aan de achterzijde verbergt de glanzend zwarte balk de 3D LED achterlichten. De 18” HIRONE lichtmetalen velgen 

in de brede wielkasten versterken de gespierde lijnen van de PEUGEOT 508 SW ALLURE

1 8

GED IST INGEERD.

19

Raak onder de indruk van de krachtige en vloeiende lijnvoering van de PEUGEOT 508 SW. Deze is geïnspireerd op de klassieke 

‘shooting-brake’. Deze combineert elegantie en sportiviteit zonder concessies te doen aan de praktische eigenschappen van een stationwagon. 

Al bij de eerste schetsen van het ontwerp is gerekend met optimale proporties die mogelijk werden door de grenzen op te zoeken van wat 

er technisch mogelijk is.

PEUGEOT 508  SW ALLURE



Geniet intens van de eerste zonnestralen in het voorjaar. Het panoramisch schuifdak(1) met groot glasoppervlak brengt 

u in direct contact met de buitenwereld en zorgt, ook als het gesloten is, voor een prachtige lichtinval in het interieur.

20

TOONBEELD VAN VERF IJN ING . CONTACT  MET  DE  BU ITENWERELD.

21

De elegantie van de portieren zonder raamstijlen dragen in grote mate bij aan de elegante lijnvoering van de PEUGEOT 508.

Hierbij is geen enkele concessie gedaan aan de kwaliteit. De ruiten zijn extra dik uitgevoerd, wat naast extra stevigheid ook

zorgt voor een betere (geluids)isolatie.

(1) Optioneel, afhankelijk van de uitvoering



INTER IEUR
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BL I JF  VERBONDEN.

25

De intuïtieve connectiviteit van de PEUGEOT 508 biedt ongekende mogelijkheden. Als u uw smartphone op de middenconsole legt, wordt hij 

draadloos(1) opgeladen. Dankzij de Mirror Screen-functie kan het scherm van uw smartphone worden weergegeven op het 10” capacitieve 

touchscreen zodat u tijdens het rijden gebruik kunt maken van apps die compatibel zijn met Apple CarPlayTM, MirrorLink® of Android Auto(2). 

Het Connect 3D-navigatiesysteem werkt bijzonder gebruiksvriendelijk. Op het touchscreen of op het digitale head-up instrumentenpaneel 

wordt dankzij de connectiviteit van de TomTom®-services alle voor het rijden nuttige informatie in real time weergegeven (verkeer, weer,

parkeergelegenheden, tankstations).

(1) Optioneel of standaard afhankelijk van de uitvoering. Alleen apparaten die compatibel zijn met de norm Qi, kunnen via inductie worden opgeladen.  (2) Alleen gecertificeerde MirrorLink®-, Apple CarPlayTM- 
of Android Auto-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 MirrorLink®-, Apple CarPlayTM- of Android Auto-app worden gedownload. Op voorwaarde
dat de gebruiker een telefoonabonnement met internettoegang bij zijn provider heeft afgesloten. Ga voor meer informatie naar http://services.peugeot.nl/mirror-screen/. Apple CarPlayTM werkt met Smart-
phones met iOS 9.0 of hoger. MirrorLink® is compatibel met Smartphones met Android 5.0+ of hoger. Alleen met Mirrorlink compatible toestellen die voorzien zijn van Mirrorlink compatible apps. 
Android Auto werkt met Smartphones met Android 5.0 of hoger. De app die nodig is om Android Auto te laten functioneren is nog niet uitgerold in Nederland door Google. Derhalve is het gebruik 
van Android Auto op dit moment nog niet mogelijk.
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Het Premium Hi-Fi systeem van FOCAL®(1) levert een puur en kristalhelder geluid, voor iedereen die hoge eisen stelt aan

de kwaliteit. Uitgerust met 10 luidsprekers en de nieuwste technologieën, overtreft de PEUGEOT 508 de standaard

op het gebied van geïntegreerde audiosystemen.

COMFORTSTOEL  OPT IMA FORMA. FOCAL®  H I -F I ,  PUUR GELU ID.
Om een groots comfort te garanderen beschikt de PEUGEOT 508 afhankelijk van de uitvoering over een bestuurders- 

en passagiersstoel met AGR(1) -kwalificatie, met een optimale ergonomie en ruime verstelmogelijkheden(2) . 

Voor een nog groter comfort kiest u voor de elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie, voorzien 

van verwarming en gekoppeld aan een multipoint massagefunctie(3) door acht pneumatische pockets.

(1) Aktion Gesunder Rücken (Duitse vereniging voor gezondheid van de rug) 
(2) Regelbare lengte en hellingshoek van de zitting en/of de lendensteun
(3) Standaard of optioneel, afhankelijk van de uitvoering (1) Optioneel of standaard, afhankelijk van de uitvoering
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Een kofferruimte met een groot volume(1) is geschikt voor al uw bagage en biedt een groot gebruiksgemak dankzij de extra grote opening 

van de vijfde deur. De PEUGEOT 508 kan worden uitgerust met een handsfree achterklepbediening(2) , die het, in combinatie met Keyless 

Entry & Start, mogelijk maakt om de kofferklep te openen en sluiten met een voetbeweging onder de achterbumper.

PRAKT ISCH GEMAK . PRAKT ISCH VOLUME .
Het hele interieur bevat vele handige opbergruimtes. Een royale opbergruimte onder de middenarmsteun,

in de portierpanelen en onder de middenconsole. Desgewenst kunt u alle losse spullen aan het zicht onttrekken.

(1) Volume van de kofferruimte = 530 liter. Het is bovendien mogelijk de kofferruimte te vergroten tot 1780 liter door het deels of geheel neerklappen van de rugleuning van de achterbank 
(2) Optioneel, afhankelijk van de uitvoering



VOOR GROTE  RE IZEN
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VOLG DE  WEG,  INTENS .
De PEUGEOT 508 maakt gebruik van de nieuwste technologieën van het merk. Met zijn verfijnde onderstel,

zijn strakke besturing, en uitgebalanceerde veercomfort dankzij de Active Suspension Control (1) , vormt hij

een verlengstuk van de vrijheid van de bestuurder en maakt hij rijden tot een beleving.

(1) Afhankelijk van de motorisatie, standaard of optioneel
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Dankzij een ingebouwde infraroodcamera aan de voorzijde van de auto, kunt u met de optie ‘Night vision’(1) zien in het donker. 

Met name de aanwezigheid van dieren of mensen in het donker zijn zichtbaar in het head-up instrumentenpaneel. 

Dankzij de nieuwste generatie veiligheidsvoorzieningen en rijhulpsystemen heeft u de voordelen van de nieuwste technologie.

U R IJDT  NOOIT  ALLEEN . U  Z IET  HET  ONZICHTBARE .
Dankzij de toepassing van vele nieuwe technologieën(1) , beschikt de PEUGEOT 508 

over rijhulpsystemen van de nieuwste generatie om uw veiligheid te verhogen, 

u bij het rijden te assisteren en beter te anticiperen op de omstandigheden.

(1) Afhankelijk van de uitvoering, standaard of optioneel: zes airbags, ABS, ESP, infrarood camera, multifunctionele 
camera achter de binnenspiegel, twaalf ultrasoon sensoren, radar en twee 180° videocamera’s (1) Optioneel, afhankelijk van de uitvoering
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Met het ‘Pack Drive Assist Plus’ (1) rijdt u uw nieuwe PEUGEOT 508 op semi-autonome wijze. Dankzij een radar in de voorbumper 

en de camera achter de binnenspiegel, kan de adaptieve cruise control met STOP-functie zich automatisch aanpassen aan de snelheid 

van uw voorligger, om zo een continue veilige afstand te behouden. Deze mogelijkheid is gekoppeld aan Lane Positioning Assist, 

die de positie van de auto binnen de rijstrook naar wens van de bestuurder vasthoudt.

WEES VOORBERE ID  OP  GEVAAR . D ICHTER  B IJ  AUTONOMIE .
Met het ‘Pack Safety’(1) vergezellen de rijhulpsystemen u om uw reis in alle rust te volbrengen. Het bevat het actieve noodremsysteem 

‘Active Safety Brake’ en verkleint uw kans op ongelukken door ‘Distance Alert’, ‘Active Lane and Road Edge Departure Warning’ 

en ‘Herkenning van verkeersborden met snelheidsbeperking’. Het ‘Pack Safety Plus’(2) geeft u een nog betere veiligheid door 

de systemen Actieve dodehoekbewaking, Vermoeidheidsherkenning, Grootlichtassistent, Snelheidlimietherkennings- en 

Snelheidsadviessysteem en een uitgebreide Verkeersbordherkenning (stopborden, eenrichtingsverkeer, enz.).

(1) Standaard
(2) Standaard vanaf niveau Allure (1) Afhankelijk van de uitvoering, standaard of optioneel
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Even alert als een handgeschakelde versnellingsbak, biedt de EAT8(1) automaat snelle en vloeiende overgangen tussen de 

versnellingen, dankzij de nieuwe elektronische bediening ‘Shift and Park by wire’ en de schakelpeddels achter het stuurwiel. 

De PEUGEOT 508 is ook verkrijgbaar met een handgeschakelde zesversnellingsbak, in combinatie met de BlueHDi 130 dieselmotor.

TOONBEELD VAN EFF IC IËNT IE . SOEPEL  R I JDEN B IJ  U ITSTEK .
De PEUGEOT 508 beschikt over zuinige(1) PureTech en BlueHDi motoren van de nieuwste generatie die reeds voldoen 

aan de strengste Euro 6 norm. Er zijn twee 1.6 PureTech benzinemotoren beschikbaar met vermogens van 180 of 225 pk. 

Daarnaast is er een 1.5 BlueHDi 130 pk, of een 2.0 BlueHDi 160 of 180 pk dieselmotor beschikbaar.

(1) Voor de actuele uitstoot en verbruikscijfers, verwijzen we u naar de separate brochure ‘Prijzen & Specificaties PEUGEOT 508’ (1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) : automatische versnellingsbak met acht versnellingen
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EEN  GOEDE INVESTER ING .
De PEUGEOT 508 heeft niet alleen een aantrekkelijk uiterlijk en bijzondere rijeigenschappen. De auto is ontwikkeld om te voldoen aan de wensen

van de professionele gebruiker. Er is bijzondere aandacht besteed aan de optimalisatie van de gebruikskosten met een afgewogen Blue Lease 

aanbod. De uitmuntende vormgeving, afwerkkwaliteit en duurzaamheid van de PEUGEOT 508 dragen bij aan een goede restwaarde. 

Bij de Blue Lease versies zijn de uitrusting en motorisaties met zorg geselecteerd om de kosten van onderhoud en brandstofverbruik te minimaliseren en

een goede restwaarde te bewerkstelligen. Bovendien zullen ook de nieuwste rijhulpsystemen er toe bijdragen dat de bestuurder veilig en ontspannen

van de auto zal kunnen profiteren.



ROUGE POURPRE
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BEKLEDINGEN .

Kies afhankelijk van het uitrustingsniveau uit de fraaie 

en tijdloze stofferingmaterialen van de nieuwe PEUGEOT 

508 om een persoonlijke voorkeur te creëren.

Ga zitten, doe de deur dicht en ontspan. 

1. Stof Losange Mistral zwart (Active)
2. Stof met kunstleder Imila zwart (Active en Allure) 
3. Stof Evron Guerande lichtgrijs (Active en Allure) 
4. Stof Belomka Mistral zwart (GT Line) 
5. Leder(1) Claudia Mistral zwart (Allure)
6. Leder(1) Claudia Guerande lichtgrijs (Allure)
7. Leder(1) Nappa Mistral zwart (GT Line & GT)
8. Leder(1) Nappa Mistral Rouge Pourpre (GT Line & GT)
9. Alcantara® met leder Mistral zwart (GT)

(1) De achterkant van de stoelen, de centrale armsteun en de
deurpanelen zijn uitgevoerd in hoogwaardig kunstleder.

1
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CARROSSER IEKLEUREN .
Kies uw kleur uit zeven metaallakken, twee niet-metaallakken of de twee metaallakken 

met een speciale vernis; Blanc Nacré en Rouge Ultimate.

(1) Zonder meerprijs

17” MERION 17” MERION twotone 19” AUGUSTA twotone18” SPERONE twotone16” CYPRESS16” BANDON 18” HIRONE twotone

Gris Hurricane(1)

Rouge Ultimate

Noir Perla Nera

Gris PlatiniumGris Artense

Bleu Célèbes

Blanc Banquise

Blanc Nacré

Dark Blue

Gris Amazonite
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EXTRA U ITRUST ING VOOR UW RE IS .
De PEUGEOT 508 SW kan worden uitgerust met extra accessoires op het gebied van transport,

comfort en multimedia om uw reis nog aangenamer te maken. Ontdek het aanbod van accessoires op www.peugeot.nl

L IFESTYLE  508  SW.
Ontdek de exclusieve collectie producten uit leder en Alcantara®, ontworpen door het PEUGEOT Design Lab: 

het ontwerp is geïnspireerd op het design van de PEUGEOT 508.Ontdek het complete PEUGEOT Lifestyle aanbod op

de website: https://boutique.peugeot.com 

1 – Fietsendrager op trekhaak
2 – Set dakdragers

3 – Dakkoffer

1 - Hoofdtelefoon Listen FOCAL®draadloos, getekend door PEUGEOT Design Lab
2 - Bagagelijn

1

2

1

2 3



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(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 kilometer-
beperking, een garantie van 12 jaar tegen doorroesten
van binnenuit en een lakgarantie van 3 jaar.

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 As-
sistance helpt u bij onvoorziene omstandigheden. In het
geval van pech of 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 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
www.peugeot.nl/privatelease voor een maatwerk
berekening. U heeft de keuze uit alle uitvoeringen,
kleuren, opties van de door u gewenste

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

ALT IJD,  
TOT  UW D IENST.

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

Een uitgebreid aanbod aan accessoires en originele
Peugeot-uitrusting die specifiek voor uw auto zijn on-
twikkeld. 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 Klanttevredenheidsonder-
zoek 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 mi-
lieuvriendelijke producten.

- U milieuvriendelijke producten aan te bieden zoals de-
Peugeot-ruildelen(7) of het assortiment Technature-on-
derhoudsproducten(8).

(1) Vraag uw Peugeot-dealer om meer informatie over de voorwaarden van deze contracten, garanties en diensten
(2) 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. 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.
(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 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 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.


