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Prijzen & Specificaties



Prijslijst

(1) De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.

(2) De consumentenprijs zoals hierboven vermeld, is de adviesprijs van de auto inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken.

Een specificatie van deze inbegrepen kosten vindt u achter in deze prijslijst.
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Peugeot e-Expert Combi & e-Traveller

e-Expert Combi CO2 Label
Excl.

BTW/BPM
BPM BTW

Fiscale

waarde (1)

Consumenten-

prijs (2)

Standard 50 kWH Traploos 0 A 39.250,- 0,- 8.243,- 47.493,- 48.353,-

Standard 75 kWH Traploos 0 A 46.700,- 0,- 9.807,- 56.507,- 57.367,-

Long 50 kWH Traploos 0 A 40.850,- 0,- 8.579,- 49.429,- 50.289,-

Long 75 kWH Traploos 0 A 48.300,- 0,- 10.143,- 58.443,- 59.303,-

e-Traveller Business  CO2 Label
Excl.

BTW/BPM
BPM BTW

Fiscale

waarde (1)

Consumenten-

prijs (2)

Standard 50 kWH Traploos 0 A 46.750,- 0,- 9.818,- 56.568,- 57.428,-

Standard 75 kWH Traploos 0 A 54.200,- 0,- 11.382,- 65.582,- 66.442,-

Long 50 kWH Traploos 0 A 48.350,- 0,- 10.154,- 58.504,- 59.364,-

Long 75 kWH Traploos 0 A 55.800,- 0,- 11.718,- 67.518,- 68.378,-

e-Traveller Business VIP  CO2 Label
Excl.

BTW/BPM
BPM BTW

Fiscale

waarde (1)

Consumenten-

prijs (2)

Standard 50 kWH Traploos 0 A 59.750,- 0,- 12.548,- 72.298,- 73.158,-

Standard 75 kWH Traploos 0 A 67.200,- 0,- 14.112,- 81.312,- 82.172,-

Long 50 kWH Traploos 0 A 61.350,- 0,- 12.884,- 74.234,- 75.094,-

Long 75 kWH Traploos 0 A 68.800,- 0,- 14.448,- 83.248,- 84.108,-



Overzicht van de uitrustingniveaus

INTERIEUR

Bestuurdersstoel met armsteun en passagiersbank met bergvak

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met lendensteun

Bank in 2/3 1/3 configuratie op 2e zitrij geschikt voor 3 personen

Vaste passagiersbank op 3e zitrij geschikt voor 3 personen

Open opbergvak bovenop dashboard

Bovenste dashboardkastje met klep passagierszijde

Onderste dashboardkastje open passagierszijde

2 bekerhouders op het dashboard

Plafonnière vóór met leeslampje

2 plafonnières achter

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

12V aansluiting dashboard en kofferruimte

12V aansluiting in het onderste dashboardkastje passagierszijde

Bekleding 'Curitiba Meltem Brasilia'

Kunststof vloerbekleding

e-Expert specifiek 3,5" kleurenscherm

EXTERIEUR:

Achterklep met raam, ruitenwisser en verwarming

Zijschuifdeur rechts

Voor en achter bumper uitgevoerd in zwart kunststof

Stootlijsten en deurgrepen uitgevoerd in zwart kunststof

16" stalen velgen met zwarte naafdop en 215/65 R16 Continental

banden

VEILIGHEID

ESP met Hill Start Assist

ABS met noodremassistentie

Indirect bandenspanningscontrolesysteem

Bestuurdersairbag

Uitschakelbare passagiersairbag

Zij- en hoofdairbag bestuurders- en passagiersstoel

Handgrepen in hemelbekleding 1e, 2e en 3e zitrij

Dagrijverlichting halogeen

Stuurbekrachtiging

Connect Box met SOS Assistance*

Volwaardig reservewiel

Multi-mode toggle (ECO, NORMAL, POWER)

Elektronisch bediende handrem

Onboard lader 11Kw - 3 fase

Laadkabel geschikt voor 11 Kw 3 fase laden (CCS type 2)**

8 jaar of 160.000 km fabrieksgarantie op het batterijpakket

**geschikt voor de Wallbox oplossingen

COMFORT EN TELEMATICA:

Armsteunen op de voorportieren

Getint glas

In dashboard geïntegreerde versnellingspook

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

DAB+ Digitale Radio met Bluetooth en USB aansluiting

2 luidsprekers en 2 tweeters

Handmatige airconditioning

Gekoeld dashboardkastje

Korte antenne (200mm) haaienvin type

Opschakelindicator i.g.v. handgeschakelde versnellingsbak

Elektrische one-touch raambediening vóór

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels

PEUGEOT e-EXPERT COMBI:
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De Peugeot Expert en Traveller personenvervoer zijn er in drie varianten: Combi, Business en Business VIP.

* Connect Box omvat een uitgebreid pakket aan online diensten, waaronder: Pechhulp met voertuiglokalisering, Peugeot Assistance (dit is gratis gedurende 2 jaar na aankoop

van de auto), Automatische noodoproep met voertuiglokalisering (na lang indrukken van de SOS-knop of na activatie van een pyrotechnisch element als gevolg van een ongeluk).

Tot slot kan met de Connect Box (in samenwerking met Free2Move) gebruik gemaakt worden van Connect Fleet voor uitgebreide online fleet management functionaliteiten.



Overzicht van de uitrustingniveaus

INTERIEUR

Bestuurdersstoel en passagiersbank met opbergruimte eerste zitrij

(3 zitplaatsen incl. bestuurder)

Compact versie: Vaste passagiersbank op 3e zitrij (3 zitplaatsen)

Standard en Long versies: Bank in 2/3 - 1/3 configuratie op 3e zitrij

(3 zitplaatsen)

2 plafonnières achter met leeslampje

12V aansluiting bij 3e zitrij

Inklapbare handgrepen in hemelbekleding 1e, 2e en 3e zitrij met

kledinghaakje

Luxe zijpanelen in passagiersruimte achter met

opbergmogelijkheden

Deurgreep binnen voorportieren afgewerkt in chrome

VEILIGHEID

Coffee Break Alert (waarschuwing na twee uur onafgebroken rijden)

Parkeersensoren achter

EXTERIEUR

Mistlampen in voorbumper

LED dagrijverlichting

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Pack look: In carrosseriekleur gespoten buitenspiegelkappen,

handgrepen, stootlijsten en bumpers, Omlijsting grille in chroom

Let op: deels in carrosseriekleur gespoten achterbumper op Long

Extra getinte ramen vanaf 2e zitrij en achterruit (30% lichtdoorlatend)

17" wielplaten 'Miami'

225/55 R17 Michelin Primacy banden

Zijschuifdeur links

16" wielplaten 'San Francisco' en 215/65 R16 Continental banden

COMFORT EN TELEMATICA

Geluidswerende voorruit

Regen- en lichtsensor

Verlichte make-upspiegels in zonnekleppen

Connect Radio met 7" capacitief touchscreen

Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto / MirrorLink)

Audiobediening mogelijk vanaf het stuurwiel

4 luidsprekers en 4 tweeters totaal 100W

PEUGEOT e-TRAVELLER BUSINESS (extra t.o.v. e-COMBI):
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San FranciscoMiami



Overzicht van de uitrustingniveaus

INTERIEUR

Lederen bekleding Claudia mistral

Elektrisch verstel- en verwarmbare bestuurders- en

passagiersstoel met massagefunctie

4 individuele naar elkaar toe geplaatste uitneembare en

verschuifbare VIP stoelen in passagiersruimte achter

Stoffen vloerbedekking

Met leer bekleed stuurwiel

Versnellingspookknop uitgevoerd in leer (i.g.v. BlueHDi 150 S&S)

220V aansluiting (max. 150W) onder voorste passagiersstoel

12V aansluiting op 2e zitrij (max. 120W)

Gesloten opbergvak op dashboard

Sierranden dashboard en deurpanelen in Alu Brossé

EXTERIEUR

17" lichtmetalen wielen 'Phoenix'

Xenon koplampen

Extra getint en geluidswerend privacy glass vanaf 2e zitrij

(10% lichtdoorlatend)

Chrome sierranden op handgrepen exterieur

Bochtverlichting functie i.g.v. mistlampen

VEILIGHEID

Programmeerbare Cruise Control

Achteruitrijcamera VisioPark 180° met parkeersensoren vóór

SAM dodehoekdetectie

COMFORT EN TELEMATICA

Climate Control (dual-zone)

Handsfree zijschuifdeur links en rechts met vanaf het dashboard te

bedienen kinderslot

Pack Visibilité (Automatische verlichting, Automatisch

inschakelende ruitenwissers, Regen- en lichtsensor, Binnenspiegel)

Keyless Entry & Start incl. 2 sleutels met afstandsbediening

Warmtewerende voorruit

6 luchtuitstroom openingen in hemelbekleding passagiersruimte

achter

HiFi audio met subwoofer en versterker onder passagiersstoel, 4

luidsprekers, 2 tweeters en 1 center speakers totaal 188W

Zonneschermen op 2e zitrij

Instrumentenpaneel met kleurenmatrix en chroomomlijsting van

snelheidsmeter en toerenteller

Separaat te openen raam in achterklep

PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS VIP (extra t.o.v. BUSINESS):
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Pakketten
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excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

e-Traveller

Business

e-Traveller

Business VIP

Pack Safety 2

Inclusief:

- Lane Departure Warning System

- Snelheidslimietherkennings

- Snelheidsadviessysteem

- Vermoeidheidsherkenning met camera

 - Grootlichtassistent.

LI01 250,-

303,-

250,-

303,-



Opties
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excl. BTW

incl. BTW
e-Expert

Combi

e-Traveller

Business

e-Traveller

Business VIP

BESTUURDERSHULP & VEILIGHEID

Parkeersensoren achter UB01 300,-

363,-
S S

Parkeersensoren vóór
- SAM dodehoekdetectie

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels (i.g.v. Combi en Traveller Business)

- FM-radio met Bluetooth en USB aansluiting (i.g.v. Combi)

- Mistlampen vóór (i.g.v. Combi)

UB03

S

Achteruitrijcamera VisioPark 180°
- Parkeersensoren achter (i.g.v Combi)

UB13 500,- 250,-

303,-
S

Achteruitrijcamera VisioPark 180° met parkeersensoren vóór
- SAM dodehoekdetectie

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels (i.g.v. Traveller Business)

- Connect Radio met 7"" capacitief touchscreen (i.g.v. Traveller Business)

UB07

S

Gordijnairbags (verwerkt in daklijn bij achterpassagiers) NF04 150,-

182,-

150,-

182,-

Head-Up Display
- Gesloten opbergvak bovenop dashboard

Let op: niet mogelijk i.c.m. Pack Safety 1 (RG04)

Let op: standaard indien Pack Safety 1 (RG04) wordt gecombineerd met Connect Nav

YB01
350,-

424,-

ZICHT & EXTERIEUR

Elektrisch inklapbare buitenspiegels HU02 S S

Mistlampen vóór excl. Bochtverlichting PR06 150,-

182,-
S S

Xenon koplampen LA04 800,-

968,-
S

Pack Look op Compact en Standard
- In carrosseriekleur gespoten spiegelkappen, stootlijsten, deurgrepen en bumpers

- LED dagrijverlichting

- Mistlampen vóór

- Omlijsting grille in chroom

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels

- Parkeersensoren achter

Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken excl. Bleu Imperial

Let op: indien i.c.m. standaardlak Rouge Ardent of speciale lak Bleu Imperial zijn de

stootlijsten, deurgrepen en buitenspiegelkappen in kleur Noir Perla Nera (metaallak)

PD22

1.000,-

1.210,-
S S



Opties
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excl. BTW

incl. BTW
e-Expert

Combi

e-Traveller

Business

e-Traveller

Business VIP

ZICHT & EXTERIEUR

Pack Look op Long
- Dezelfde uitrusting als op PD22, maar het middelste deel van de achterbumper is in

zwart uitgevoerd

Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken excl. Bleu Imperial

Let op: indien i.c.m. standaardlak Rouge Ardent of speciale lak Bleu Imperial zijn de

stootlijsten, deurgrepen en buitenspiegelkappen in kleur Noir Perla Nera (metaallak)

PD69

900,-

1.089,-
S S

17" stalen velgen met volledige wieldeksel en Grip Control ZHCM 450,-

545,-

17" lichtmetalen velgen 'Phoenix' ZHCQ 800,-

968,-

17" lichtmetalen velgen en Grip Control ZHDA 850,-

1.029,-

850,-

1.029,-

Grip Control met 17" stalen velgen op Combi
- Winterbanden (215/60 R17 3PMSF)

ZHCG

Grip Control met 17" stalen velgen op Traveller Business
- Winterbanden (215/60 R17 3PMSF)

ZHCL

INTERIEUR EN COMFORT

Pack ergonomie met passagiersbank
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun

- Opbergvak onder de zitting

Let op: indien pack ergonomie i.c.m. linker zijschuifdeur is besteld komt de lendesteun

functie te vervallen

WAAF

Bestuurders- en Passagiersstoel met armsteun WAAO 0,-

0,-

0,-

0,-

Verwijderen tweede en derde zitrij AL00 0,-

0,-

Verwijderen tweede en derde zitrij AN00 0,-

0,-

0,-

0,-

Verschuifbare passagiersbank op derde zitrij
- i.p.v. de standaard 2 losse stoelen

- Hoedenplank

AN17 1.500,-

1.815,-

Verschuif- en inklapbare vergadertafel D701 350,-

424,-

Hoedenplank CB09 150,-

182,-



Opties
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excl. BTW

incl. BTW
e-Expert

Combi

e-Traveller

Business

e-Traveller

Business VIP

INTERIEUR EN COMFORT

Verwarmbare voorstoelen
Let op: i.c.m. passagiersbank is de buitenste zitplaats verwarmd

NA01 350,-

424,-
S

Lederen stuurwiel
- Audiobediening vanaf het stuurwiel

- Versnellingspookknop uitgevoerd in leer (pookknop in leer alleen i.g.v. manuele

versnellingsbak).

VH04
125,-

151,-
S

KLIMAATBEHEERSING

Handmatige airconditioning RE01 S S

Climate Control (dual-zone)
- Warmtewerende voorruit

RE07 300,-

363,-
S

Aanvullende achter verwarming/airconditioning (bij standaard

airconditioning)
Niet i.c.m. Compact.

NR02 1.950,-

2.360,-

1.000,-

1.210,-
S

Climate Control met aanvullende achter

verwarming/airconditioning
Let op: niet leverbaar op Compact versies

J4P9

Webasto: programmeerbare aanvullende

verwarming/ventilatie
- FM-radio met Bluetooth en USB aansluiting (i.g.v. Combi)

- ON/OFF afstandsbediening

- Kan ingeschakeld worden bij zowel draaiende en niet draaiende motor

- Programeerbare functie mogelijk i.c.m. FM-radio, DAB+ radio, Connect Radio en

Navigatiesysteem

DK12

DEUREN & RAMEN

180° te openen achterdeuren met ramen (i.p.v. achterklep)
- Verwarming en ruitenwisser op beide ramen

WO05 0,-

0,-

0,-

0,-

Separaat te openen raam in achterklep
- Verwarmde raam met ruitenwisser

WO07 250,-

303,-

0,-

0,-

Zijschuifdeur links WZ07 400,-

484,-
S

Automatisch openende elektrische zijschuifdeur (rechts)
- Keyless Entry & Start

- 220V aansluiting (max. 150W) onder voorste passagiersstoel

- Gemotoriseerde zijschuifdeur, te openen door voet onder hoekpunt achterbumper te

bewegen

Let op: indien deze optie i.c.m. passagiersbank is besteld komt de 220V aansluiting te

vervallen

WZ06



Opties
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excl. BTW

incl. BTW
e-Expert

Combi

e-Traveller

Business

e-Traveller

Business VIP

DEUREN & RAMEN

Automatisch openende elektrische zijschuifdeuren (links +

rechts)
- Keyless Entry & Start

- 220V aansluiting (max. 150W) onder voorste passagiersstoel

- Gemotoriseerde zijschuifdeuren, te openen door voet onder hoekpunt achterbumper

te bewegen

WZ09

1.550,-

1.876,-
S

Keyless Entry & Start
- Stuurwielbediening

YD01 600,-

726,-

Panoramisch vast glazendak
- Twee jaloezieën bedoeld als zonnescherm

- Aanvullende achter verwarming/airconditioning (i.g.v. Traveller Business)

OK01 750,-

908,-

Zonnescherm op tweede zitrij UD03 200,-

242,-
S

Extra getint glas vanaf tweede zitrij tot en met achterrruit
- 30% lichtdoorlatend

Let op: niet leverbaar op Compact versies

VD09 250,-

303,-
S

Extra getint Privacy Glass vanaf tweede zitrij tot en met

achterruit
- 10% lichtdoorlatend

VD18 150,-

182,-
S

AUDIO & TELEMATICA

FM-radio met Bluetooth en USB aansluiting
- 12V aansluiting in het onderste dashboardkastje passagierszijde

WLZ0 S

Bluetooth en USB aansluiting
- 12V aansluiting in het onderste dashboardkastje passagierszijde

Let op: radio is standaard op Traveller Business.

WLZ1
S S

Connect Nav met 7" capacitief touchscreen (1)
- Navigatiesysteem in kleur en 3D met Connect Nav Services (zie onderaan de pagina)

- Connect Mirror Screen

- WifiOnBoard-systeem

- Spraakherkenningsfunctie

- Instrumentenpaneel met kleurenmatrix en chroomomlijsting van snelheidsmeter en

toerenteller (alleen i.g.v. Traveller Business)

- Pack Visibilité (Automatische verlichting, Automatisch inschakelende ruitenwissers,

Regen- en lichtsensor, Binnenspiegel)

WLX7

550,-

666,-

550,-

666,-
S

(1) De Connect Nav opties zijn inclusief:

- Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar (indien beschikbaar). Deze kaartupdates zijn gratis bij een onderhoudsbeurt uitgevoerd door uw Peugeot dealer.

- 36 maanden Peugeot Connect Nav Services:

     • Realtime verkeersinformatie via TomTom Traffic

     • Adres, prijsinformatie, en direct navigeren naar tankstations

     • 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

     • Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio



Opties
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excl. BTW

incl. BTW
e-Expert

Combi

e-Traveller

Business

e-Traveller

Business VIP

CARROSSERIEKLEUREN

Standaard lakken
- Lakken leverbaar: Blanc Banquise en Rouge Ardent

Let op: Rouge Ardent niet beschikbaar op Traveller (vanwege standaard Pack Look)

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

Metallic lakken
- Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken

550,-

666,-

550,-

666,-

550,-

666,-

Speciale lakken (Teintes Flottes)
- Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken

700,-

847,-



Peugeot e-motion oplossingen voor de e-Expert Combi en e-Traveller
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Installatiepakketten wallbox

Pakket Easy 1 Peugeot Slimme Wallbox - 3 fase, 11 kW Installatie aan de muur met vaste laadkabel

aan de Wallbox en aansluiting op de Slimme Wallbox App* Deze prijs gaat uit van de

aanwezigheid van een 3-fase aansluiting en slimme meter met voldoende groepen

voor installatie van de Wallbox. De installateur controleert dit tijdens een online

schouwing.

€ 1.869,00

(incl. BTW)

Pakket Easy 2 Pakket Easy 1 + Graafwerkzaamheden voor installatie Wallbox tot 5 meter en herstel

bestrating oprit indien nodig** Een eventuele bevestigingspaal is verkrijgbaar als

accessoire.

€ 2.169,00

(incl. BTW)

Pakket Easy 3 Pakket Easy 1 + Graafwerkzaamheden voor installatie Wallbox tot 10 meter en herstel

bestrating oprit indien nodig** Een eventuele bevestigingspaal is verkrijgbaar als

accessoire.

€ 2.529,00

(incl. BTW)

Slimme Wall Box-app* Om gebruik te kunnen maken van de Slimme Wall Box is een abonnement op de

Slimme Wall Box-app noodzakelijk. Deze app ondersteunt de configuratie, bediening

en onderhoud van uw Slimme Wall Box.

€ 4,84 per

maand

(incl. BTW)

Pakket Easy op maat Pakket Easy 1 + Schouwing op locatie voor een installatie op maat Maatwerk graaf- en

installatiewerkzaamheden voor de Wallbox Eventueel een designpaal van

hoogwaardige kwaliteit als accessoire om de Wallbox aan op te kunnen hangen.

€ Te bepalen

tijdens een

schouwing

op locatie.

Bevestigingspaal Paal voor bevestiging van de wallbox uit de bovengenoemde pakketten € 448,22

(incl. BTW)

Paal inclusief betonnen voet voor bevestiging van de wallbox uit de bovengenoemde

pakketten

€ 548,05

(incl. BTW)

* Slimme functionaliteiten zoals uitlezen en verrekenen inbegrepen voor de eerste 5 jaar. Daarna dient een jaarlijkse fee betaald te worden.

** Graafwerkzaamheden en herstel bestrating bij de meest gangbare 'losse' bestratingen mogelijk. Uitzonderingen kunnen echter van toepassing zijn. Dit zal de installateur

met u bespreken.

FREE2MOVE Services “Charge My Car”

“Charge My Car”

laadabonnement

Laadpas voor laden van de batterij:

> bij eigen wallbox

> bij 99,99% van de publieke laadpunten in Nederland

> bij meer dan 104.000 laadpunten in Europa

Adaptieve routeplanner, waarmee u:

> gemakkelijk uw route bepaalt, rekening houdend met publieke laadpunten langs

de route

> op basis van werkelijke resterende batterijcapaciteit het eerstvolgende

noodzakelijke laadpunt op uw route zoekt

> automatisch rekening houdt met uw rijgedrag en batterij-condities en, waar nodig,

ingrijpt om tijdig te kunnen laden

€ 4,99 per

maand

(incl. BTW)



Lijntekening

Expert
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(1) Compact

(2) Standard

(3) Long



Specificatie inbegrepen kosten

Adviestarief kosten rijklaar incl btw btw excl btw

783,45 135,97 647,48

Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Peugeot Safety Kit (o.a. lifehammer, gevaren

driehoek en veiligheidsvesten) en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl.brandstof.

Leges incl btw btw excl btw

Inschrijving in het kentekenregister 40,80 n.v.t. 40,80

Tenaamstelling 10,75 0,75   10,00

Recyclingsbijdrage incl btw btw excl btw

25,00 4,34 20,66

De recyclingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, FOCWA,

STIBA en SVN). Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto's aan het einde van de levensduur in te zamelen en op

milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal. De verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in

belangrijke mate het succes ten bate van een schoner milieu.

Automobiles Peugeot verklaart dat, door toepassing van de de voorschriften in de Europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking

tot autowrakken, wordt voldaan aan de in deze richtlijn gestelde doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt voor de fabricage

van producten die door Automobiles Peugeot worden verkocht.

Totaal additionele kosten incl btw btw excl btw

860,00 141,06 718,94

Waxoyl behandeling (optioneel) incl btw btw excl btw

301,29 52,29 249,00
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Het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of samenstelling van de in dit blad genoemde producten. Raadpleeg dus vóór

aanschaf altijd een daartoe bevoegd lid van Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie. Deze specificatiebladen zijn een aanvulling op c.q.

vervanging van informatie in productbrochures en reclame-uitingen die eerder zijn verschenen dan de datering van dit document.

Peugeot Nederland N.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering en/of prijzen aan te brengen.

Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele

onjuistheden van welke aard dan ook.

Peugeot Nederland N.V., Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam. Voor informatie: www.peugeot.nl of bel 0800-PEUGEOT (7384368).


