
OPEN OP ZONDAG 17, 24 & 31 JANUARI

BOVENOP DE SALONCONDITIES
TOT 3.000 €

NEW 3008 PLUG-IN HYBRID
TIME TO CHANGE

HET AUTOSALON  
OP JOUW MAAT
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AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 TOT 31 JANUARI 2021. VOORBEHOUDEN AAN PARTICULIEREN.

Peugeot Magazine januari 2021. Verantwoordelijke uitgever: Erika Bouteloup, Peugeot België-Luxemburg N.V. (adverteerder en invoerder), - KBO 
nr. 0403.461.107 - IBAN: BE81 2710 0450 0024 - Bourgetlaan 20 te B-1130 Brussel - Tel.: 078 15 16 15. Coördinatie Peugeot: Lydia Coeckelberghs, 
Kathy Marcelis. Foto’s: Directie Peugeot Communicatie. Realisatie en ontwerp: Havas Brussels. Bezoek onze website: www.peugeot.be. Version 
française disponible sur simple demande. Aanbiedingen geldig bij de leden van het erkende Peugeot-distributienet van 01/01/2021 t.e.m. 31/01/2021 
voor elke bestelling van een nieuwe Peugeot. De uitrustingen van de afgebeelde voertuigen in dit magazine beantwoorden niet noodzakelijk aan de 
betreffende aanbiedingen en de gegevens in dit magazine kunnen wijzigen na publicatie. De waarden voor het verbruik zijn indicatief. Het verbruik kan 
beïnvloed worden door diverse factoren, zoals o.a. de motorisatie van de wagen, de snelheid, het afgelegde traject, de rijstijl van de bestuurder, de 
weersomstandigheden, het gewicht van de wagen in geladen toestand, enz. Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je 
wagen. Afbeeldingen niet bindend. Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.peugeot.be.

Gratis bijlage bij dagbladpers.

*Peugeot Mobility Pack van 1.000 € geldig voor de 108, 208, e-208, New 2008 en New e-2008, van 2.000 € voor de Rifter en van 3.000 € voor de 308, 308 SW, New 3008, New 
3008 HYBRID, New 5008, 508, 508 SW, 508 SW HYBRID, New 508 Peugeot Sport Engineered, Traveller, e-Traveller, Expert Combi en e-Expert Combi. **Een jaar gratis bijstand bij elk 
jaarlijks onderhoud in het Peugeot-netwerk volgens het onderhoudsboekje van de constructeur. Aanbieding voorbehouden aan particulieren. ***Charge My Car heeft een waarde van 
59,88 €. De elektriciteit die via Charge My Car wordt geladen, blijft ten laste van de gebruiker. Na afloop van het gratis jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. De gebruiker 
kan het echter op elk moment opzeggen. De promotie is geldig tot 10 december 2021. Jouw persoonlijke code moet dus ten laatste op die datum geactiveerd zijn om een jaar gratis 
van de promotie te kunnen genieten. ****Aanbieding onder voorwaarden en geldig van 01/01/2021 tot en met 28/02/2021, op de premies BA en omnium, voor privéwagens of wagens 
voor professioneel gebruik waarvan de hoofdbestuurder minstens 25 jaar is. Aanbieding cumuleerbaar met de optie Drive & Save. De rijhulpsystemen van de te verzekeren wagen 
moeten oorspronkelijk ingebouwd zijn. Deze korting is geldig tot de volgende belangrijke aanpassing van het contract (vervanging van voertuig, verandering van verzekeringnemer 
of hoofdbestuurder, of in het geval van de beëindiging van de waarborg die aan dit voordeel verbonden is op de volgende rijhulpsystemen: hindernissendetectie voor en achter, 
actieve dodehoekverklikker, aandachtalarm, rijstrookassistent, Active Safety Brake en adaptieve cruisecontrol). Het product PSA Verzekering is een verzekering die de dekkingen 
Aansprakelijkheid, Bescherming Voertuig (omnium, mini-omnium, ...), Bescherming Bestuurder, Juridische Bescherming en Hulpverlening+ bundelt. Dit product werd ontwikkeld door 
de Belgische verzekeringsmaatschappij A.Belgium en is onderworpen aan het Belgische recht. Een verzekeringscontract wordt afgesloten voor één jaar en kan stilzwijgend worden 
verlengd. Bel het gratis nummer 0800/96.390 voor meer informatie of om een offerte aan te vragen. Gelieve, alvorens het product te onderschrijven, de algemene voorwaarden te 
raadplegen. Hierin worden de uitgebreide dekkingen uitgelegd en worden ook de mogelijke beperkingen of uitsluitingen van waarborgen gepreciseerd. De algemene voorwaarden zijn 
gratis beschikbaar op www.peugeot.be. Bij eventuele klachten kan je contact opnemen met de dienst Customer Protection (Troonplein 1 - 1000 Brussel) via customer.protection@axa.be.  
Ben je het niet eens met de voorgestelde oplossing, dan kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel (www.ombudsman.as). PSA Verzekering 
is een product van A.Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - 1000 Brussel (België). Tel.: 02 
678 61 11 – Fax: 02 678 93 40 – KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel. PSA Finance Belux S.A. • Bourgetlaan 20 bus 1 in 1130 Brussel • KBO-nr. 0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2 370 
77 11 • Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com • IBAN: BE86 3100 0100 5250 - BIC: BBRU BE BB, is ingeschreven in het FSMA-register van de verzekeringstussenpersonen 
onder het KBO-nr. 0417.159.386 en handelt als verzekeringsagent van A.Belgium nv. De Peugeot-verkooppunten die niet ingeschreven zijn bij de FSMA handelen als klantenaanbrengers. 
*****Overnamebonus geldig bij aankoop van een Peugeot 308, New 3008, New 3008 HYBRID, New 5008, 508, 508 HYBRID of Traveller. Aanbieding niet cumuleerbaar met de BluEco 
recyclagepremie.

Met dit bedrag pas je je nieuwe Peugeot helemaal aan jouw mobiliteit aan met:
- extra opties of accessoires naar keuze;
- een Optiway servicecontract op maat van jouw gebruik;
-  een overnamebonus voor je huidige wagen die niet langer in de lage-

emissiezones mag rijden.
Je kan dit bedrag ook volledig gebruiken als korting op de aanbevolen 
catalogusprijs.

1 onderhoud bij Peugeot  
= 1 jaar gratis bijstand** 
(pech, ongevallen, incidenten)  
voor de volledige levensduur van  
je Peugeot.
Meer info op  
peugeot.be/nl/assistance

Je huidige wagen is veel geld 
waard! Hij interesseert ons.
Ga snel langs bij een Peugeot-
verkooppunt of surf naar  
overname.peugeot.be

De Charge My Car***-service krijg 
je aangeboden bij aankoop van een 
elektrisch voertuig. Charge My Car 
omvat een abonnement Charging 
Pass waarmee je je voertuig kan 
opladen bij de openbare laadpunten 
(200.000 in Europa) en  Trip Planner 
die je ‘elektrische’ trajecten optimaal 
uitstippelt.

PEUGEOT ASSISTANCE 
GEMOEDSRUST 
VERZEKERD

OVERNAMEBONUS
TOT 2.000 €*****

CHARGE MY CAR BY PEUGEOT

BOVENOP DE SALONCONDITIES
TOT 3.000€* VOORDEEL

Profiteer van 10% tot 50%**** korting bij aankoop van een nieuwe Peugeot:
-  20% korting op de premie BA + Omnium voor elektrische wagens en plug-in 

hybrides (minder dan 95g CO2)
-  10% korting op de premie BA + Omnium voor voertuigen uitgerust met minimaal 

vier rijhulpsystemen (niet cumuleerbaar met de eerste aanbieding)
-  50% korting op de optionele dekking ‘Bescherming van de bestuurder’

VERZEKER JE VEILIGHEID

Ontdek onze 
SALONCONDITIES

“Let op, geld lenen kost ook geld.”

Representatief voorbeeld van het product Stretching met een duurtijd van 48 maanden aan een JKP van 0.99% voor een verkoopprijs van 24,600.00 €:  
voorschot van 3,003.86 €, te financieren bedrag van 21,596.14 €, 47 maandelijkse afbetalingen van 289.00 € en een laatste afbetaling van 
8,610.00 €, totaal verschuldigd bedrag door de consument (per definitie zonder voorschot) 22,193.00 €. Kosten in het totaalbedrag van het krediet 
inbegrepen: 0 €. Vaste debetrentevoet van 0.99%. Aanbieding geldig van 01/01/2021 tot 31/01/2021. Stretching is een voorstel van 
lening op afbetaling opgemaakt door PSA Finance Belux N.V. (lener), Bourgetlaan 20-1 te 1130 Brussel, KBO nr.: 0417.159.386, tel.: 02/370 77 11, 
IBAN: BE86 3100 0100 5250, BIC: BBRU BE BB, e-mailadres: psafinance@psa-finance.com, onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.

Verander van Peugeot
naar wens.

• Maandelijkse vaste afbetaling • Looptijd naar 
keuze, tot 60 maanden • Voorschot naar keuze 
• Voordelen: lagere maandelijkse aflossingen, 
je betaalt de laatste maandelijkse aflossing 
en koopt je Peugeot aan het einde van het 
contract of je Peugeot-verkooppunt neemt je 
wagen over voor een contractueel afgesproken 
bedrag en jij vertrekt in een splinternieuwe 
Peugeot.

JKP 0,99% : minimumvoorschot van 10%, maximumduur van 48 maanden, geldig voor elke nieuwe wagen, verkocht aan een particulier, geldig van 01-01-2021 tot 31-01-2021.

2020 maakte plaats voor een beloftevol en 
optimistisch 2021! Peugeot zet het nieuwe 
jaar in door eens temeer zijn geweldige 
aanpassingsvermogen te laten zien dat 
leidde tot zijn 210-jarig bestaan.

Het Autosalon kan dit jaar niet doorgaan… 
maar Peugeot organiseert er zelf een! Een 
virtueel Salon op peugeot.be, op jouw maat. 
De ideale oplossing om al onze nieuwighe-
den te ontdekken. Ook bij onze medewer-
kers kan je terecht in een verkooppunt – met 
respect voor de gezondheidsmaatregelen –,  
maar ook telefonisch of via een videoge-
sprek, naargelang de situatie. Zo kan je sa-
men met hen het werk ontdekken van onze 
teams, die non-stop zijn blijven innoveren, 
en de auto van je dromen congfigureren.

Graag stellen we je in detail de nieuwe 
Peugeot 3008 en 5008 voor. Onze 
gerestylede bestsellers tonen nog meer 
karakter, bieden vernieuwd rijplezier 
en zijn – dankzij de uitbreiding van het 
aanbod oplaadbare hybrideversies –
alsmaar milieuvriendelijker. Ook de 508 
Peugeot Sport Engineered – de krachtigste 

productieauto ooit door Peugeot gebouwd! –  
die passie en ecologie perfect combineert, 
willen we je graag tonen.

Stuk voor stuk modellen die het gamma 
elektrische wagens van Peugeot komen 
aanvullen, zoals de e-208 en e-2008, de 
bedrijfsvoertuigen e-Expert, e-Boxer en later 
in het jaar de e-Partner.

Hoewel de start van het jaar nog niet 
helemaal ‘normaal’ is, zijn er bij Peugeot 
toch al heel wat redenen om de toekomst 
enthousiast tegemoet te zien.

Veel leesplezier.

PEUGEOT 
ORGANISEERT 
EEN SALON… 
OP JOUW 
MAAT

Bastiaan Viveen 
Algemeen Directeur 

Peugeot België-Luxemburg
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Met zijn vernieuwde grille en verticale led-inserts, de 
herkenbare lichtsignatuur van de nieuwe Peugeots, oogt de 
3008 nog assertiever. Een panache die ook tot uiting komt 
in het interieur met de nieuwe, volledig digitale i-Cockpit®, 
en op de weg dankzij de twee herlaadbare hybridemotoren 
die garant staan voor een nieuw soort rijplezier.

1,2 - 1,8 L /100 KM 29 - 41 G /KM

Afgebeeld model: NEW 3008 GT, 1.6 l Hybrid, Afgebeeld model: NEW 3008 GT, 1.6 l Hybrid, 
225 pk, automatische versnellingsbak e-EAT8. 225 pk, automatische versnellingsbak e-EAT8. 
Optie: paarlemoerkleur. Optie: paarlemoerkleur. 
Aanbevolen catalogusprijs,  Aanbevolen catalogusprijs,  
optie inbegrepen: 50.150 €.optie inbegrepen: 50.150 €.

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie Contacteer je verkooppunt voor alle informatie 
over de fiscaliteit van je wagen.over de fiscaliteit van je wagen.

NEW 3008

TIME TO CHANGE

BESTAAT OOK IN EEN DIESEL-  
EN BENZINEVERSIE
De 3008 is ook beschikbaar met een 
PureTech benzinemotor en BlueHDi-
dieselmotor, van 130 tot 180 pk, die hoge 
prestaties combineren met respect voor 
het milieu.

PEUGEOT CONNECT
De geconnecteerde diensten van 
Peugeot maken het autorijden een 
stuk makkelijker, zowel dankzij de apps 
die voor meer rijgenot zorgen, als de 
monitoring op afstand of het oproepen 
van hulpdiensten in noodgevallen.

LADEN
Dankzij de optionele krachtige 
ingebouwde lader van 7,4 kW en de 
passende Mode 3 laadkabel kan de 
batterij aan een laadstation van 7,4 kW in 
1u40 volledig worden opgeladen.

MODE 3 LAADKABEL - EENFASIG 7,4KW 
255 € incl. BTW

Prijzen inclusief BTW. *Zie voorwaarden pagina 3. **Illustratief voorbeeld van een Ballon Krediet van 48 maanden aan JKP 0.99% voor een nieuwe Peugeot 3008 Active, 1.2 l PureTech, 130 pk, Stop & Start, manuele 
versnellingsbak, voor de nettoprijs van 24,490.00 € : voorschot van 6,617.74 €, te financieren bedrag van 17,872.26 €, 47 maandelijkse afbetalingen van 209.00 € en een laatste afbetaling van 8,571.50 €, totaal 
verschuldigd bedrag door de consument (per definitie zonder voorschot)  18,394.50 €. Adverteerder: Peugeot België Luxemburg (invoerder en kredietbemiddelaar), KBO nr. 0403.461.107, Bourgetlaan 20 te 1130 
Brussel, tel. 078/151615. ***Illustratief voorbeeld van een Ballon Krediet van 48 maanden aan JKP 0.99% voor een nieuwe Peugeot 3008 Allure, Plug-in Hybrid, 225 pk, automatische versnellingsbak e-EAT8, voor 
de nettoprijs van 39,390.00 € : voorschot van 7,747.92 €, te financieren bedrag van 31,642.08 €, 47 maandelijkse afbetalingen van 399.00 € en een laatste afbetaling van 13,786.50 €, totaal verschuldigd bedrag 
door de consument (per definitie zonder voorschot)  32,539.50 €. Adverteerder: Peugeot België Luxemburg (invoerder en kredietbemiddelaar), KBO nr. 0403.461.107, Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel, tel. 078/151615. “Let op, geld lenen kost ook geld.”

209 €/MAAND** 399 €/MAAND***

vanaf

met een laatste maandbedrag 
van 8.571,50 €

met een laatste maandbedrag 
van 13.786,50 €

vanaf

extra voordeel
bovenop de Saloncondities

3.000 €*

NEW 3008 THERMISCH NEW 3008 PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM
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Prijzen inclusief BTW. *Zie voorwaarden pagina 3. **Illustratief voorbeeld van een Ballon Krediet van 48 maanden aan JKP 0.99% voor een nieuwe Peugeot 5008 Active, 1.2 l PureTech, 130 pk, Stop & Start, 
manuele versnellingsbak, voor de nettoprijs van 25,390.00 € : voorschot van 6,754.05 €, te financieren bedrag van 18,635.95 €, 47 maandelijkse afbetalingen van 219.00 € en een laatste afbetaling van 
8,886.50 €, totaal verschuldigd bedrag door de consument (per definitie zonder voorschot)  19,179.50 €. Adverteerder: Peugeot België Luxemburg (invoerder en kredietbemiddelaar), KBO nr. 0403.461.107, 
Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel, tel. 078/151615.

Achter het stoere nieuwe front van de Peugeot 5008 
gaat ook een nieuwe geavanceerde technologie schuil. 
De nieuwe digital i-Cockpit®, het night-visionsysteem en 
de adaptieve cruisecontrol met stop & go-functie zorgen 
voor veiliger rijplezier. En met standaard 7 zitplaatsen, 
onderscheidt de nieuwe 5008 zich meer dan ooit als de 
ideale gezinswagen.

Afgebeeld model: NEW 5008 GT, 1.2 l PureTech, Afgebeeld model: NEW 5008 GT, 1.2 l PureTech, 
130 pk, manuele versnellingsbak.130 pk, manuele versnellingsbak.
Optie: metaalkleur.Optie: metaalkleur.
Aanbevolen catalogusprijs,  Aanbevolen catalogusprijs,  
optie inbegrepen: 38.960 €.optie inbegrepen: 38.960 €.

NEW 5008
DRIVE YOURSELF FURTHER

219 €/MAAND**

vanaf

extra voordeel
bovenop de Saloncondities

3.000 €*

STANDAARD ZEVEN 
ZITPLAATSEN
Standaard zeven zitplaatsen waarvan 
twee vlot neerklapbare en uitneembare 
zetels op de derde zitrij. Een toonbeeld 
van modulariteit, aanpasbaar aan alle 
gebruikswensen.

PEUGEOT i-COCKPIT®
De kenmerkende i-Cockpit®-
bestuurdersplaats is nu uitgerust met 
een nieuw centraal 10” touchscreen. 
En op het nieuwe hooggeplaatste 
12,3” instrumentenpaneel zijn de 
weergavekwaliteit en de leesbaarheid van 
de gegevens nog geoptimaliseerd.

DAKSTANGEN
Deze dakstangen passen perfect bij de 
karaktervolle look van de 5008 en zijn erg 
praktisch om er een skidrager, dakkoffer, 
fietsendrager… op te bevestigen…

SET VAN TWEE DWARSE DAKSTANGEN 
260 € incl. BTW

“Let op, geld lenen kost ook geld.”
4,6- 7,8 L /100 KM 122 - 177 G /KM

Afbeelding niet conform.

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie Contacteer je verkooppunt voor alle informatie 
over de fiscaliteit van je wagen.over de fiscaliteit van je wagen.

met een laatste maandbedrag 
van 8.886,50 €
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Afgebeeld model: NEW 2008 GT, 1.2 l PureTech, 130 pk, Afgebeeld model: NEW 2008 GT, 1.2 l PureTech, 130 pk, 
Stop & Start, automatische versnellingsbak EAT8.Stop & Start, automatische versnellingsbak EAT8.
Aanbevolen catalogusprijs: 31.550 €.Aanbevolen catalogusprijs: 31.550 €.

Afgebeeld model: NEW e-2008 GT, elektrische motor,  Afgebeeld model: NEW e-2008 GT, elektrische motor,  
136 pk, automatische versnellingsbak.136 pk, automatische versnellingsbak.
Optie: drielaagse lakkleur Vertigo Blauw.Optie: drielaagse lakkleur Vertigo Blauw.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 42.700 €.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 42.700 €.

PREMIUM HI-FI FOCAL® AUDIOSYSTEEM

ELEKTRISCH SCHUIFDAK MET SPOILER EN ZONNESCHERM

NEW 2008
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT 3D i-COCKPIT®

DRIEFASIGE BOORDLADER 11KW

Prijzen inclusief BTW. *Zie voorwaarden pagina 3. **Illustratief voorbeeld van een Ballon Krediet van 36 maanden aan JKP 0.00% voor een nieuwe e-2008 Active, elektrisch,  
136 pk, automatische versnellingsbak e-EAT8, voor de nettoprijs van 32,090.00 € : voorschot van 10,189.00 €, te financieren bedrag van 21,901.00 €, 35 maandelijkse 
afbetalingen van 259.00 € en een laatste afbetaling van 12,836.00 €, totaal verschuldigd bedrag door de consument (per definitie zonder voorschot)  21,901.00 €. Adverteerder: 
Peugeot België Luxemburg (invoerder en kredietbemiddelaar), KBO nr. 0403.461.107, Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel, tel. 078/151615.

Prijzen inclusief BTW. *Zie voorwaarden pagina 3. **Illustratief voorbeeld van een Ballon Krediet van 48 maanden aan JKP 0.99% voor een nieuwe 2008 Active, 1.2 l PureTech, 100 pk, 
Stop & Start, manuele versnellingsbak, voor de nettoprijs van 19,090.00 € : voorschot van 5,339.01 €, te financieren bedrag van 13,750.99 €, 47 maandelijkse afbetalingen van 159.00 €  
en een laatste afbetaling van 6,681.50 €, totaal verschuldigd bedrag door de consument (per definitie zonder voorschot)  14,154.50 €. Adverteerder: Peugeot België Luxemburg 
(invoerder en kredietbemiddelaar), KBO nr. 0403.461.107, Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel, tel. 078/151615.

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

0 L /100 KM  0 G /KM

“Let op, geld lenen kost ook geld.”“Let op, geld lenen kost ook geld.”

NEW e-2008
FULL ELECTRIC

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

4,3 - 6,8 L /100 KM 113 - 153 G /KM
259 €/MAAND**

vanaf

Er is al een NEW e-2008 Active, elektrisch, 136 pk,  
automatische versnellingsbak e-EAT8 vanaf

Aanbevolen catalogusprijs 37.350 €
Salonkorting - 2.760 €
Mobility Pack - 1.000 €

NETTO-SALONPRIJS 33.590 €
Overnamebonus* - 1.500 €

SALONPRIJS, OVERNAMEBONUS INCL. 32.090 €

Er is al een NEW 2008 Active, 1.2 l PureTech, 100 pk,  
manuele versnellingsbak vanaf

Aanbevolen catalogusprijs 22.600 €
Salonkorting - 1.010 €
Mobility Pack - 1.000 €

NETTO-SALONPRIJS 20.590 €
Overnamebonus* - 1.500 €

SALONPRIJS, OVERNAMEBONUS INCL. 19.090 €

extra Salonvoordeel
1.000 €*

extra Salonvoordeel
1.000 €*

159 €/MAAND**

vanaf

CHARGE MY CAR  
BY PEUGEOT
De Charge My Car*-service krijg je  
gratis aangeboden bij aankoop van  
een elektrisch voertuig.

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM

met een laatste maandbedrag 
van 6.681,50 €

met een laatste maandbedrag 
van 12.836 €



10 11

PEUGEOT FULL LED TECHNOLOGY

CONTINENTAL ALUMINIUM WINTERKIT 195/55R16 
1.099 €*** incl. BTW

PEUGEOT 3D i-COCKPIT®

LAADKABEL MODE 3 -  
DRIEFASIG 22KW 
Deze kabel is geschikt voor 
snelladen, 5u voor 0 tot 100% aan 
een laadpunt van minimum  
11 kW.
332 € incl. BTW

Prijzen inclusief BTW. *Zie voorwaarden pagina 3. **Illustratief voorbeeld van een Ballon Krediet van 36 maanden aan JKP 0.00% voor een nieuwe e-208 Active, elektrisch, 136 pk, automatische 
versnellingsbak e-EAT8, voor de nettoprijs van 28,290.00 € : voorschot van 9,309.00 €, te financieren bedrag van 18,981.00 €, 35 maandelijkse afbetalingen van 219.00 € en een laatste afbetaling 
van 11,316.00 €, totaal verschuldigd bedrag door de consument (per definitie zonder voorschot) 18,981.00 €. Adverteerder: Peugeot België Luxemburg (invoerder en kredietbemiddelaar), KBO nr. 
0403.461.107, Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel, tel. 078/151615.

Prijzen inclusief BTW. *Zie voorwaarden pagina 3. **Illustratief voorbeeld van een Ballon Krediet van 48 maanden aan JKP 0.99% voor een nieuwe 208 Like, 1.2 l PureTech, 75 pk, Stop & Start, 
manuele versnellingsbak, voor de nettoprijs van 12,490.00 € : voorschot van 2,803.19 €, te financieren bedrag van 9,686.81 €, 47 maandelijkse afbetalingen van 119.00 € en een laatste afbetaling 
van 4,371.50 €, totaal verschuldigd bedrag door de consument (per definitie zonder voorschot)  9,964.50 €. Adverteerder: Peugeot België Luxemburg (invoerder en kredietbemiddelaar), KBO 
nr. 0403.461.107, Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel, tel. 078/151615. ***Verkoopprijs excl MB. Aanbod geldig volgens beschikbaarheid van de voorraad. Het gelijkvormigheidsattest (COC) van het 
voertuig is bepalend. Peugeot kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien het voorgestelde aanbod niet geldt omwille van restricties in het COC.

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

0 L /100 KM  0 G /KM

“Let op, geld lenen kost ook geld.”“Let op, geld lenen kost ook geld.”

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

3,8 - 5,9 L /100 KM 101 - 133 G /KM 

Er is al een e-208 Active, elektrisch, 136 pk,
automatische versnellingsbak e-EAT8 vanaf

Aanbevolen catalogusprijs 32.950 €
Salonkorting - 2.160 €
Mobility Pack - 1.000 €

NETTO-SALONPRIJS 29.790 €
Overnamebonus* - 1.500 €

SALONPRIJS, OVERNAMEBONUS INCL. 28.290 €

Er is al een 208 Like, 1.2 l PureTech, 75 pk,
manuele versnellingsbak vanaf

Aanbevolen catalogusprijs 16.350 €
Salonkorting - 1.360 €
Mobility Pack - 1.000 €

NETTO-SALONPRIJS 13.990 €
Overnamebonus* - 1.500 €

SALONPRIJS, OVERNAMEBONUS INCL. 12.490 €

extra Salonvoordeel
1.000 €*

extra Salonvoordeel
1.000 €*

e-208
FULL ELECTRIC

208
UNBORING THE FUTURE

Afgebeeld model: e-208 GT, elektrische motor, 136 pk,  Afgebeeld model: e-208 GT, elektrische motor, 136 pk,  
automatische versnellingsbak.automatische versnellingsbak.
Optie: drielaagse lakkleur Vertigo Blauw.Optie: drielaagse lakkleur Vertigo Blauw.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 37.300 €.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 37.300 €.

Afgebeeld model: 208 GT, 1.2 l PureTech, 100 pk,  Afgebeeld model: 208 GT, 1.2 l PureTech, 100 pk,  
Stop & Start, automatische versnellingsbak EAT8.Stop & Start, automatische versnellingsbak EAT8.
Aanbevolen catalogusprijs: 25.400 €.Aanbevolen catalogusprijs: 25.400 €.

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM

219 €/MAAND**

vanaf

119 €/MAAND**

vanaf

met een laatste maandbedrag 
van 4.371,50 €

met een laatste maandbedrag 
van 11.316 €

CHARGE MY CAR  
BY PEUGEOT
De Charge My Car*-service krijg je  
gratis aangeboden bij aankoop van  
een elektrisch voertuig.
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PEUGEOT i-COCKPIT®

VISIOPARK 180°

OOK BESCHIKBAAR IN EEN VERSIE 308 SW

PACK VASTE TREKHAAK (TREKHAAK + KABELSET)
800 € incl. BTW (plaatsing inbegrepen)

Prijzen inclusief BTW. *Zie voorwaarden pagina 3. **Illustratief voorbeeld van een Ballon Krediet van 48 maanden aan JKP 0.99% voor een 308 Style, 1.2 l PureTech, 110 pk, 
manuele versnellingsbak, voor de nettoprijs van 19,690.00 € : voorschot van 6,197.98 €, te financieren bedrag van 13,492.02 €, 47 maandelijkse afbetalingen van 149.00 € en 
een laatste afbetaling van 6,891.50 €, totaal verschuldigd bedrag door de consument (per definitie zonder voorschot) 13,894.50 €. Adverteerder: Peugeot België Luxemburg 
(invoerder en kredietbemiddelaar), KBO nr. 0403.461.107, Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel, tel. 078/151615.

Prijzen inclusief BTW. *Zie voorwaarden pagina 3. **Illustratief voorbeeld van een Ballon Krediet van 48 maanden aan JKP 0.99% voor een Rifter Standard Style, 1.2 l PureTech, 
110 pk, Stop & Start, manuele versnellingsbak, voor de nettoprijs van 18,290.00 € : voorschot van 5,269.05 €, te financieren bedrag van 13,020.95 €, 47 maandelijkse afbetalingen 
van 149.00 € en een laatste afbetaling van 6,401.50 €, totaal verschuldigd bedrag door de consument (per definitie zonder voorschot)  13,404.50 €. Adverteerder: Peugeot België 
Luxemburg (invoerder en kredietbemiddelaar), KBO nr. 0403.461.107, Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel, tel. 078/151615. 

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

4,3 - 6,7 L /100 KM 113 - 151 G /KM

“Let op, geld lenen kost ook geld.”“Let op, geld lenen kost ook geld.”

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

4,9 - 7,7 L /100 KM 129 - 174 G /KM

308 Style, 1.2 l PureTech, 110 pk,  
manuele versnellingsbak vanaf

Aanbevolen catalogusprijs 26.385 €
Salonkorting - 1.695 €
Mobility Pack - 3.000 €

NETTO-SALONPRIJS 21.690 €
Overnamebonus* - 2.000 €

SALONPRIJS, OVERNAMEBONUS INCL. 19.690 €

Rifter Standard Style, 1.2 l PureTech, 110 pk,
Stop & Start, manuele versnellingsbak vanaf

Aanbevolen catalogusprijs 23.830 €
Salonkorting - 2.040 €
Mobility Pack - 2.000 €

NETTO-SALONPRIJS 19.790 €
Overnamebonus* - 1.500 €

SALONPRIJS, OVERNAMEBONUS INCL. 18.290 €

extra Salonvoordeel
3.000 €*

extra Salonvoordeel
2.000 €*

Afgebeeld model: 308 Roadtrip, 1.2 l PureTech, 130 pk,  Afgebeeld model: 308 Roadtrip, 1.2 l PureTech, 130 pk,  
manuele versnellingsbak.manuele versnellingsbak.
Optie: paarlemoerkleur.Optie: paarlemoerkleur.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 29.850 €.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 29.850 €.

NIEUWE GAMMA 308
MET DIGITALE i-COCKPIT®

RIFTER
THE DAY IS YOURS

Afgebeeld model: Rifter Standard GT, 1.5 l BlueHDi, 100 pk,  Afgebeeld model: Rifter Standard GT, 1.5 l BlueHDi, 100 pk,  
Stop & Start, manuele versnellingsbak.Stop & Start, manuele versnellingsbak.
Optie: metaalkleur.Optie: metaalkleur.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 29.410 €.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 29.410 €.

SPECIALE SERIE SPECIALE SERIE

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM

149 €/MAAND**

vanaf

149 €/MAAND**

vanaf

met een laatste maandbedrag 
van 6.401,50 €

met een laatste maandbedrag 
van 6.891,50 €
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De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen geldig van 01/01/2021 tot en met 31/01/2021, voorbehouden aan professionnals met een wagenpark groter dan 5 voertuigen, 
voor elke bestelling van een nieuwe Peugeot 3008 Allure, Plug-in Hybrid, 225 pk, automatische versnellingsbak e-EAT8. Enkel geldig voor niet-kadercontracten. *Fifty-Fifty 
aanbieding voorbehouden aan professionals, geldig van 01/01/2021 tot en met 28/02/2021 op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd accessoires. **Opties 
beschikbaar naargelang de versies en variërende prijzen naargelang de versies. ***De maandelijkse nettobijdrage van het Nettovoordeel van Alle Aard moet betaald worden door 
een werknemer die een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffing van 50 %; deze voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en Peugeot 
België-Luxemburg is in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het verworven voordeel. ****Aanbieding in Operationele Leasing 
Free2Move Lease® enkel geldig voor professionelen en exclusief btw, voor een looptijd van 48 maanden en 80.000 km op een nieuwe Peugeot 3008 Allure, Plug-in Hybrid, 225 pk,  
automatische versnellingsbak e-EAT8. De volgende diensten zijn inbegrepen: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijkse Verkeersbelasting, totale 
garantie, Optiway Maintenance (onderhoud, vervangwagen, werkuren en slijtagestukken), bijstand, zomerbanden (4), BA-verzekering en schadedekking. Aanbieding geldig van 
01/01/2021 tot 31/01/2021, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier, verdeeld door PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussel. RPR Brussel. 
Btw BE 417.159.386. FSMA-registratienummer: 019653 A. 

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen geldig van 01/01/2021 tot en met 31/01/2021, voorbehouden aan professionnals met een wagenpark groter dan 5 
voertuigen, voor elke bestelling van een nieuwe Peugeot 5008 Allure, 1.5 l BlueHDi, 130 pk, manuele versnellingsbak. Enkel geldig voor niet-kadercontracten. *Fifty-Fifty 
aanbieding voorbehouden aan professionals, geldig van 01/01/2021 tot en met 28/02/2021 op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd accessoires. **Opties 
beschikbaar naargelang de versies en variërende prijzen naargelang de versies. ***De maandelijkse nettobijdrage van het Nettovoordeel van Alle Aard moet betaald worden 
door een werknemer die een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffing van 50 %; deze voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en 
Peugeot België-Luxemburg is in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het verworven voordeel. ****Aanbieding in Operationele 
Leasing Free2Move Lease® enkel geldig voor professionelen en exclusief btw, voor een looptijd van 60 maanden en 100.000 km op een nieuwe Peugeot 5008 Active, 1.5 l 
BlueHDi, 130 pk, manuele versnellingsbak. De volgende diensten zijn inbegrepen: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijkse Verkeersbelasting, totale 
garantie, Optiway Maintenance (onderhoud, vervangwagen, werkuren en slijtagestukken), bijstand, zomerbanden (4), BA-verzekering en schadedekking. Aanbieding geldig van 
01/01/2021 tot 31/01/2021, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier, verdeeld door PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussel. RPR Brussel. 
Btw BE 417.159.386. FSMA-registratienummer: 019653 A.

ADVANCED GRIP CONTROL MET BANDENTYPE 3PMFS

MODULARITEIT EN KOFFERVOLUME TOT 1.940 DM3

TOT 62 KM ELEKTRISCH RIJBEREIK (WLTP)

APP MYPEUGEOT -BEHEER OPLADEN

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

1,2 - 1,8 L /100 KM 29 - 41 G /KM
Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

4,6 - 7,8 L /100 KM 122 - 177 G /KM

Afgebeeld model: NEW 3008 GT HYBRID4, 300 pk,  Afgebeeld model: NEW 3008 GT HYBRID4, 300 pk,  
automatische versnellingsbak e-EAT8.automatische versnellingsbak e-EAT8.
Optie: paarlemoerkleur.Optie: paarlemoerkleur.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 45.992 € excl. BTW.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 45.992 € excl. BTW.

Afgebeeld model: NEW 5008 GT, 1.2 l PureTech, 130 pk,  Afgebeeld model: NEW 5008 GT, 1.2 l PureTech, 130 pk,  
Stop & Start, manuele versnellingsbak.Stop & Start, manuele versnellingsbak.
Optie: metaalkleur.Optie: metaalkleur.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 32.198 € excl. BTW.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 32.198 € excl. BTW.

Er is al een NEW 3008 Allure, Plug-in Hybrid, 225 pk,  
automatische versnellingsbak e-EAT8 vanaf 

Aanbevolen catalogusprijs excl. BTW 38.207 €

Fleetkorting - 6.117 €

Salonkorting - 2.000 €

NETTO-SALONPRIJS PROFESSIONAL EXCL. BTW 30.090 €

Er is al een NEW 5008 Active, 1.5 l BlueHDi, 130 pk,  
manuele versnellingsbak vanaf

Aanbevolen catalogusprijs excl. BTW 28.537 €

Fleetkorting - 4.547 €

Salonkorting - 1.000 €

NETTO-SALONPRIJS PROFESSIONAL EXCL. BTW 22.990 €

NETTO VAA  
64 € / MAAND***

HUUR FREE2MOVE LEASE VANAF 
650 € EXCL. BTW/MAAND****

NETTO VAA  
85 € / MAAND***

HUUR FREE2MOVE LEASE VANAF 
489€ EXCL. BTW/MAAND****

      -50% op 100% van de opties*

Voorbeeld voor een New 3008  
Allure Plug-in Hybrid**

Aanbevolen 
catalogusprijs 

excl. BTW

 
aanbieding  
excl. BTW

Paarlemoerkleur 678 € 339 €

Handenvrij starten 356 € 178 €

Totaal 1.034 € 517 €

      -50% op 100% van de opties*

Voorbeeld voor een  
New 5008 Active**

Aanbevolen 
catalogusprijs 

excl. BTW

 
aanbieding  
excl. BTW

Metaalkleur 678 € 339 €

Verwarmde voorzetels 273 € 136 €

Totaal 951 € 475 €

FISCALE AFTREKBAARHEID 100 % FISCALE AFTREKBAARHEID 66,50 %

NEW 5008
PEUGEOT PROFESSIONAL PEUGEOT PROFESSIONAL

NEW 3008
PLUG-IN HYBRID

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM
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De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen geldig van 01/01/2021 tot en met 31/01/2021, voorbehouden aan professionnals met een wagenpark groter dan 5 
voertuigen, voor elke bestelling van een nieuwe e-2008 Active, elektrisch, 136 pk, automatische versnellingsbak e-EAT8. Enkel geldig voor niet-kadercontracten. *Fifty-Fifty 
aanbieding voorbehouden aan professionals, geldig van 01/01/2021 tot en met 28/02/2021 op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd accessoires. **Opties 
beschikbaar naargelang de versies en variërende prijzen naargelang de versies. ***De maandelijkse nettobijdrage van het Nettovoordeel van Alle Aard moet betaald worden 
door een werknemer die een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffing van 50 %; deze voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en 
Peugeot België-Luxemburg is in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het verworven voordeel. ****Aanbieding in Operationele 
Leasing Free2Move Lease® enkel geldig voor professionelen en exclusief btw, voor een looptijd van 48 maanden en 60.000 km op een nieuwe e-2008 Active, elektrisch, 136 pk,  
automatische versnellingsbak e-EAT8. De volgende diensten zijn inbegrepen: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijkse Verkeersbelasting, totale 
garantie, Optiway Maintenance (onderhoud, vervangwagen, werkuren en slijtagestukken), bijstand, zomerbanden (4), BA-verzekering en schadedekking. Aanbieding geldig van 
01/01/2021 tot 31/01/2021, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier, verdeeld door PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussel. RPR Brussel. 
Btw BE 417.159.386. FSMA-registratienummer: 019653 A.

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen geldig van 01/01/2021 tot en met 31/01/2021, voorbehouden aan professionnals met een wagenpark groter dan 5 voertuigen, 
voor elke bestelling van een e-208 Active, elektrisch, 136 pk, automatische versnellingsbak e-EAT8. Enkel geldig voor niet-kadercontracten. *Fifty-Fifty aanbieding voorbehouden 
aan professionals, geldig van 01/01/2021 tot en met 28/02/2021 op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd accessoires. **Opties beschikbaar naargelang 
de versies en variërende prijzen naargelang de versies. ***De maandelijkse nettobijdrage van het Nettovoordeel van Alle Aard moet betaald worden door een werknemer die 
een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffing van 50 %; deze voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en Peugeot België-Luxemburg is 
in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het verworven voordeel. ****Aanbieding in Operationele Leasing Free2Move Lease® 
enkel geldig voor professionelen en exclusief btw, voor een looptijd van 48 maanden en 60.000 km op een e-208 Active, elektrisch, 136 pk, automatische versnellingsbak e-EAT8. 
De volgende diensten zijn inbegrepen: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijkse Verkeersbelasting, totale garantie, Optiway Maintenance (onderhoud, 
vervangwagen, werkuren en slijtagestukken), bijstand, zomerbanden (4), BA-verzekering en schadedekking. Aanbieding geldig van 01/01/2021 tot 31/01/2021, onder voorbehoud 
van aanvaarding van het dossier, verdeeld door PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussel. RPR Brussel. Btw BE 417.159.386. FSMA-registratienummer: 
019653 A.

TOGGLE SWITCHES

MIRROR SCREEN

DRIEFASIGE BOORDLADER 11KW

IN DE HOOGTE REGELBARE KOFFERVLOER

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

0 L /100 KM 0 G /KM
Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

0 L /100 KM 0 G /KM

Afgebeeld model: NEW e-2008 GT, elektrische motor, 136 pk,  Afgebeeld model: NEW e-2008 GT, elektrische motor, 136 pk,  
automatische versnellingsbak.automatische versnellingsbak.
Optie: drielaagse lakkleur Vertigo Blauw.Optie: drielaagse lakkleur Vertigo Blauw.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 35.289 € excl. BTW.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 35.289 € excl. BTW.

Afgebeeld model: e-208 GT, elektrische motor, 136 pk,  Afgebeeld model: e-208 GT, elektrische motor, 136 pk,  
automatische versnellingsbak.automatische versnellingsbak.
Optie: drielaagse lakkleur Vertigo Blauw.Optie: drielaagse lakkleur Vertigo Blauw.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 30.826 € excl. BTW.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 30.826 € excl. BTW.

NETTO VAA  
57 € / MAAND***

HUUR FREE2MOVE LEASE VANAF 
505 € EXCL. BTW/MAAND****

NETTO VAA  
57 € / MAAND***

HUUR FREE2MOVE LEASE VANAF
465 € EXCL. BTW/MAAND****

FISCALE AFTREKBAARHEID 100 % FISCALE AFTREKBAARHEID 100 %

NEW e-2008
FULL ELECTRIC

e-208
FULL ELECTRIC

PEUGEOT PROFESSIONAL PEUGEOT PROFESSIONAL

Er is al een New e-2008 Active, elektrisch, 136 pk,  
automatische versnellingsbak e-EAT8 vanaf

Aanbevolen catalogusprijs excl. BTW 30.868 €

Fleetkorting - 3.978 €

Salonpremie - 500 €

NETTO-SALONPRIJS PROFESSIONAL EXCL. BTW 26.390 €

Er is al een e-208 Active, elektrisch, 136 pk,  
automatische versnellingsbak e-EAT8 vanaf

Aanbevolen catalogusprijs excl. BTW 27.231 €

Fleetkorting - 3.241 €

Salonpremie - 500 €

NETTO-SALONPRIJS PROFESSIONAL EXCL. BTW 23.490 €

      -50% op 100% van de opties*

Voorbeeld voor een  
New e-2008 Active**

Aanbevolen 
catalogusprijs 

excl. BTW

 
aanbieding  
excl. BTW

Drielaagse lakkleur 579 € 289 €

Hindernissendetector achteraan 
+ Achteruitrijcamera 207 € 103 €

Totaal 786 € 393 €

      -50% op 100% van de opties*

Voorbeeld voor een e-208 Active**
Aanbevolen 

catalogusprijs 
excl. BTW

 
aanbieding  
excl. BTW

Verwarmde voorzetels 248 € 124 €
Geconnecteerde 3D-navigatie  
+ DAB-functie 579 € 289 €

Totaal 827 € 413 €

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM
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De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen geldig van 01/01/2021 tot en met 31/01/2021, voorbehouden aan professionnals met een wagenpark groter dan 5 
voertuigen, voor elke bestelling van een 508 SW Allure, Plug-in Hybrid, 225 pk, automatische versnellingsbak e-EAT8. Enkel geldig voor niet-kadercontracten. *Fifty-Fifty 
aanbieding voorbehouden aan professionals, geldig van 01/01/2021 tot en met 28/02/2021 op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd accessoires. **Opties 
beschikbaar naargelang de versies en variërende prijzen naargelang de versies. ***De maandelijkse nettobijdrage van het Nettovoordeel van Alle Aard moet betaald worden 
door een werknemer die een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffing van 50 %; deze voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en 
Peugeot België-Luxemburg is in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het verworven voordeel. ****Aanbieding in Operationele 
Leasing Free2Move Lease® enkel geldig voor professionelen en exclusief btw, voor een looptijd van 48 maanden en 80.000 km op een 508 SW Allure, Plug-in Hybrid, 225 pk,  
automatische versnellingsbak e-EAT8. De volgende diensten zijn inbegrepen: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijkse Verkeersbelasting, totale 
garantie, Optiway Maintenance (onderhoud, vervangwagen, werkuren en slijtagestukken), bijstand, zomerbanden (4), BA-verzekering en schadedekking. Aanbieding geldig van 
01/01/2021 tot 31/01/2021, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier, verdeeld door PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussel. RPR Brussel. 
Btw BE 417.159.386. FSMA-registratienummer: 019653 A.

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen geldig van 01/01/2021 tot en met 31/01/2021, voorbehouden aan professionnals met een wagenpark groter dan 5 voertuigen, 
voor elke bestelling van een nieuwe e-Traveller Standard L2 Business, elektrisch, 50 kWu batterij, 136 pk, automatische versnellingsbak. Enkel geldig voor niet-kadercontracten. 
*Fifty-Fifty aanbieding voorbehouden aan professionals, geldig van 01/01/2021 tot en met 28/02/2021 op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd accessoires. 
**Opties beschikbaar naargelang de versies en variërende prijzen naargelang de versies. ***De maandelijkse nettobijdrage van het Nettovoordeel van Alle Aard moet betaald 
worden door een werknemer die een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffing van 50 %; deze voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en 
Peugeot België-Luxemburg is in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het verworven voordeel. ****Aanbieding in Operationele 
Leasing Free2Move Lease® enkel geldig voor professionelen en exclusief btw, voor een looptijd van 48 maanden en 80.000 km op een nieuwe e-Traveller Standard L2 Business, 
elektrisch, 50 kWu batterij, 136 pk, automatische versnellingsbak. De volgende diensten zijn inbegrepen: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijkse 
Verkeersbelasting, totale garantie, Optiway Maintenance (onderhoud, vervangwagen, werkuren en slijtagestukken), bijstand, zomerbanden (4), BA-verzekering en schadedekking. 
Aanbieding geldig van 01/01/2021 tot 31/01/2021, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier, verdeeld door PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 
Brussel. RPR Brussel. Btw BE 417.159.386. FSMA-registratienummer: 019653 A.

TOT 330 KM RIJBEREIK (WLTP)

80% VAN DE LADING IN 30 MINUTEN

10’’ CAPACITIEF HD TOUCHSCREEN

GEEN VOLUMEVERLIES BIJ DE HYBRIDEVERSIE

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

1,2 - 1,7 L /100 KM 27 - 38 G /KM
Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

0 L /100 KM 0 G /KM

Afgebeeld model: 508 SW GT, 1.6 l Plug-in Hybrid, 225 pk,  Afgebeeld model: 508 SW GT, 1.6 l Plug-in Hybrid, 225 pk,  
automatische versnellingsbak e-EAT8.automatische versnellingsbak e-EAT8.
Optie: paarlemoerkleur.Optie: paarlemoerkleur.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 52.380 € excl. BTW.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 52.380 € excl. BTW.

Afgebeeld model: e-Traveller Standard Allure, elektrische motor,  Afgebeeld model: e-Traveller Standard Allure, elektrische motor,  
50 kWu batterij, 136 pk, automatische versnellingsbak.50 kWu batterij, 136 pk, automatische versnellingsbak.
Optie: metaalkleur.Optie: metaalkleur.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 53.182 € excl. BTW.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 53.182 € excl. BTW.

NETTO VAA  
67 € / MAAND***

HUUR FREE2MOVE LEASE VANAF 
685 € EXCL. BTW/MAAND****

NETTO VAA 
75,20 € / MAAND***

HUUR FREE2MOVE LEASE VANAF 
549 € EXCL. BTW/MAAND****

FISCALE AFTREKBAARHEID 100 % FISCALE AFTREKBAARHEID 100 %

508 SW

WHAT DRIVES YOU ?

NEW e-TRAVELLER
FULL ELECTRICPLUG-IN HYBRID

PEUGEOT PROFESSIONAL PEUGEOT PROFESSIONAL

Er is al een 508 SW Allure, Plug-in Hybrid, 225 pk,  
automatische versnellingsbak e-EAT8 vanaf

Aanbevolen catalogusprijs excl. BTW 40.041 €

Fleetkorting - 5.651 €

Salonpremie - 2.000 €

NETTO-SALONPRIJS PROFESSIONAL EXCL. BTW 32.390 €

Er is al een New e-Traveller Standard L2 Business, elektrisch, 
50 kWu batterij, 136 pk, automatische versnellingsbak vanaf

Aanbevolen catalogusprijs excl. BTW 42.603 €

Fleetkorting - 10.213 €

Salonpremie - 1.000 €

NETTO-SALONPRIJS PROFESSIONAL EXCL. BTW 31.390 €

      -50% op 100% van de opties*

Voorbeeld voor een 
508 SW Allure Plug-in Hybrid**

Aanbevolen 
catalogusprijs 

excl. BTW

 
aanbieding  
excl. BTW

Pack Drive Assist Plus 438 € 219 €

Peugeot Full LED technology 1.182 € 591 €

Totaal 1.620 € 810 €

      -50% op 100% van de opties*

Voorbeeld voor een New 
e-Traveller Standard L2 Business**

Aanbevolen 
catalogusprijs 

excl. BTW

 
aanbieding  
excl. BTW

Automatische bizone airconditioning 579 € 290 €

Peugeot Connect NAV & DAB+ 620 € 310 €

Totaal 1.199 € 600 €

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM



20 21

Als een van de belangrijkste spelers in het bedrijfsvoertuigensegment, 
brengt het toekomstgerichte Peugeot nu al een gamma elektrische 
bestelwagens op de markt. Met hun nuttig volume tot 17 m³ en groot 
rijkbereik van respectievelijk 330 en 340 km*, zijn de e-Expert en de 
e-Boxer de ideale werkpartners voor milieubewuste professionals. In de 
loop van 2021 doet ook de e-Partner zijn intrede en breidt het aanbod 
elektrische bedrijfsvoertuigen voor stedelijk gebruik dus nog uit.

NEW e-BOXER
TOT 340 KM RIJBEREIK*

NEW e-EXPERT
TOT 330 KM RIJBEREIK*

NEW e-EXPERT

NEW e-PARTNER
COMING SOON

0 L /100 KM 0 G /KM

GAMMA BEDRIJFSVOERTUIGEN
FULL ELECTRIC

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen geldig van 01/01/2021 tot en met 31/01/2021, voorbehouden aan professionnals met een wagenpark groter dan 5 voertuigen, 
voor elke bestelling van een Peugeot Partner Standard Light Pro, 1.5 l BlueHDi, manuele versnellingsbak. Enkel geldig voor niet-kadercontracten. *Fifty-Fifty aanbieding 
voorbehouden aan professionals, geldig van 01/01/2021 tot en met 28/02/2021 op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd accessoires. **Opties beschikbaar 
naargelang de versies en variërende prijzen naargelang de versies. ***Aanbod in Financiële Renting voor een Partner Standard Light Pro, 1.5 l BlueHDi, manuele versnellingsbak, 
zonder opties, op basis van een duurtijd van 60 maanden en 100.000 km. Aankoopoptie van 20.00% en een 1ste verhoogde huur van 2,928.75 € excl. BTW. Deze aanbieding is 
incl. de PSA Finance premie tot 1.000 €, afgetrokken van de catalogusprijs en enkel geldig voor professionelen, van 01/01/2021 tot 31/01/2021. ****De vermelde prijs is inclusief 
onderdelen en plaatsing en geldt van 01/01/2021 tot 30/06/2021.

*WLTP-cyclus, 2019 norm, gelijk aan 330 km WLTP voor de nieuwe Peugeot e-Expert en gelijk aan 340 km WLTP voor de nieuwe Peugeot e-Boxer. **Aanbieding in Operationele Leasing 
Free2Move Lease® enkel geldig voor professionelen en exclusief btw, voor een looptijd van 48 maanden en 80.000 km op een Peugeot e-Expert Standard Premium, 50 kWu batterij. De volgende 
diensten zijn inbegrepen: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijkse Verkeersbelasting, totale garantie, Optiway Maintenance (onderhoud, vervangwagen, werkuren en 
slijtagestukken), bijstand, zomerbanden (4), BA-verzekering en schadedekking. Aanbieding geldig van 01/01/2021 tot 31/01/2021, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier, verdeeld 
door PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussel. RPR Brussel. Btw BE 417.159.386. FSMA-registratienummer: 019653 A.

Afgebeeld model: Partner Standard Light Pro, 1.5 l BlueHDi,  Afgebeeld model: Partner Standard Light Pro, 1.5 l BlueHDi,  
75 pk, manuele versnellingsbak.75 pk, manuele versnellingsbak.
Optie: metaalkleur.Optie: metaalkleur.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 15.460 € excl. BTW.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 15.460 € excl. BTW.

PARTNER
BEHEERS HET ONM  GELIJKE

OOK BESCHIKBAAR ALS DUBBELE CABINE 
Aanbevolen catalogusprijs zonder opties 18.975 € excl. BTW

PACK TREKHAAK**** 
549 € excl. BTW

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

5,1 - 7,8 L /100 KM 133 - 177 G /KM
FINANCIËLE RENTING

vanaf 

99 € excl. BTW/MAAND***

FISCALE  
AFTREKBAARHEID  

100 %

Er is al een Partner Standard Light Pro, 1.5 l BlueHDi,  
manuele versnellingsbak vanaf

Aanbevolen catalogusprijs excl. BTW 15.310 €

Fleetkorting - 3.020 €

Stockpremie - 1.000 €

Voorwaardelijke recyclagepremie BluEco - 800 €

PSA Finance premie - 1.000 €

NETTO-SALONPRIJS PROFESSIONAL,  
ALLE PREMIES INCL. 9.490 €

      -50% op 100% van de opties*

Voorbeeld voor een Partner  
Standard Light Pro**

Aanbevolen 
catalogusprijs 

excl. BTW

 
aanbieding  
excl. BTW

Parkeerhulp achteraan 250 € 125 €
Manuele airconditioning 850 € 425 €

Totaal 1.100 € 550 €

PEUGEOT PROFESSIONAL

VANAF 

509€
/MAAND** (NEDC)

VOLGENS  

WLTP
NORM

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM



22 23

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen geldig van 01/01/2021 tot en met 31/01/2021, voorbehouden aan professionnals met een wagenpark groter dan 5 voertuigen, 
voor elke bestelling van een Peugeot Expert Compact Pro, 1.5 l BlueHDi, 100 pk, Stop & Start, manuele versnellingsbak. Enkel geldig voor niet-kadercontracten. *Fifty-Fifty 
aanbieding voorbehouden aan professionals, geldig van 01/01/2021 tot en met 28/02/2021 op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd accessoires. **Opties 
beschikbaar naargelang de versies en variërende prijzen naargelang de versies. ***Aanbod in Financiële Renting voor een Expert Compact Pro, 1.5 l BlueHDi, 100 pk, Stop & 
Start, manuele versnellingsbak, zonder opties, op basis van een duurtijd van 60 maanden en 100.000 km. Aankoopoptie van 20.00% en een 1ste verhoogde huur van 3,849.80 €  
excl. BTW. Deze aanbieding is incl. de PSA Finance premie tot 1.000 €, afgetrokken van de catalogusprijs en enkel geldig voor professionelen, van 01/01/2021 tot 31/01/2021. 
****De vermelde prijs is inclusief onderdelen en plaatsing en geldt van 01/01/2021 tot 30/06/2021.

Afgebeeld model: Expert Standard Premium L2, 2.0 l BlueHDi, 120 pk,  Afgebeeld model: Expert Standard Premium L2, 2.0 l BlueHDi, 120 pk,  
Stop & Start, manuele versnellingsbak.Stop & Start, manuele versnellingsbak.
Optie: metaalkleur.Optie: metaalkleur.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 27.505 € excl. BTW.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 27.505 € excl. BTW.

EXPERT
BEHEERS HET ONM  GELIJKE

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen geldig van 01/01/2021 tot en met 31/01/2021, voorbehouden aan professionnals met een wagenpark groter dan 5 voertuigen, 
voor elke bestelling van een Peugeot Boxer gesloten bestelwagen 328 L1H1, 2.2 l BlueHDi, 120 pk, Stop & Start, manuele versnellingsbak. Enkel geldig voor niet-kadercontracten. *Fifty-
Fifty aanbieding voorbehouden aan professionals, geldig van 01/01/2021 tot en met 28/02/2021 op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd accessoires. **Opties 
beschikbaar naargelang de versies en variërende prijzen naargelang de versies. ***Aanbod in Financiële Renting voor een Boxer gesloten bestelwagen 328 L1H1, 2.2 l BlueHDi, 120 pk, 
Stop & Start, manuele versnellingsbak, zonder opties, op basis van een duurtijd van 60 maanden en 100.000 km. Aankoopoptie van 20.00% en een 1ste verhoogde huur van 2,715.59 €  
excl. BTW. Deze aanbieding is incl. de PSA Finance premie tot 1.000 €, afgetrokken van de catalogusprijs en enkel geldig voor professionelen, van 01/01/2021 tot 31/01/2021. 
****De vermelde prijs is inclusief onderdelen en plaatsing en geldt van 01/01/2021 tot 30/06/2021.

Afgebeeld model: Boxer gesloten bestelwagen Premium 333 L2H2,  Afgebeeld model: Boxer gesloten bestelwagen Premium 333 L2H2,  
2.2 l BlueHDi, 140 pk, Stop & Start, manuele versnellingsbak.2.2 l BlueHDi, 140 pk, Stop & Start, manuele versnellingsbak.
Optie: metaalkleur.Optie: metaalkleur.
Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 33.800 € excl. BTW.Aanbevolen catalogusprijs, optie inbegrepen: 33.800 € excl. BTW.

OOK BESCHIKBAAR ALS ELEKTRISCHE VERSIEOOK BESCHIKBAAR ALS ELEKTRISCHE VERSIE

PACK LATTEN**** 
vanaf 679 € excl. BTW

PACK LIGHTING**** 
vanaf 299 € excl. BTW

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.

0 - 14,8 L /100 KM0 - 8,0 L /100 KM 0 - 387 G /KM0 - 210 G /KM
FINANCIËLE RENTING

vanaf 

159 € excl. BTW/MAAND***

FISCALE  
AFTREKBAARHEID  

100 %

Er is al een Boxer gesloten bestelwagen 328 L1H1, 2.2 l 
BlueHDi, 120 pk, Stop & Start, manuele versnellingsbak vanaf

Aanbevolen catalogusprijs excl. BTW 26.300 €

Fleetkorting - 9.510 €

Stockpremie - 2.000 €

Voorwaardelijke recyclagepremie BluEco - 800 €

PSA Finance premie - 1.000 €

NETTO-SALONPRIJS PROFESSIONAL,  
ALLE PREMIES INCL. 12.990 €

      -50% op 100% van de opties*

Voorbeeld voor een Boxer gesloten 
bestelwagen 328 L1H1**

Aanbevolen 
catalogusprijs 

excl. BTW

 
aanbieding  
excl. BTW

Achteruitrijdetectors 350 € 175 €
Pack werf 250 € 125 €

Totaal 600 € 300 €

FINANCIËLE RENTING
vanaf 

149 € excl. BTW/MAAND***

FISCALE  
AFTREKBAARHEID  

100 %

Er is al een Expert Compact Pro, 1.5 l BlueHDi, 100 pk,  
Stop & Start, manuele versnellingsbak vanaf

Aanbevolen catalogusprijs excl. BTW 22.590 €

Fleetkorting - 6.100 €

Stockpremie - 1.000 €

Voorwaardelijke recyclagepremie BluEco - 800 €

PSA Finance premie - 1.000 €

NETTO-SALONPRIJS PROFESSIONAL,  
ALLE PREMIES INCL. 13.690 €

      -50% op 100% van de opties*

Voorbeeld voor een  
Expert Compact Pro**

Aanbevolen 
catalogusprijs 

excl. BTW

 
aanbieding  
excl. BTW

Radio op 7“ touchscreen met DAB+ 530 € 265 €
Twee zijschuifdeuren 390 € 195 €

Totaal 920 € 460 €

BOXER
BEHEERS HET ONM  GELIJKE

PEUGEOT PROFESSIONAL PEUGEOT PROFESSIONAL

Afbeelding niet contractueel.

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM

(NEDC)
VOLGENS  

WLTP
NORM



ONTDEK HEM OP PEUGEOT.BE

NEW 508  
PEUGEOT SPORT ENGINEERED
AWAKEN YOUR PILOT INSTINCT


