
Aanbieding geldig van 15/11/2014 t.e.m. 31/12/2014 in het erkende belgische Peugeot-netwerk.

+ Gratis Wintercheck 

+  Winterkits aan 
de beste prijs

+  een laWine aan 
promoties

de Winter 
aanbiedinGen
vAn peuGeot



De eerste feestdecoratie duikt op in de vitrines, 
Sinterklaas ontvangt zijn eerste brieven…  
Geen twijfel mogelijk, de winter staat voor 
de deur. Uw Peugeot verkooppunt heeft alles 
klaargezet opdat u ten volle van de magie van  
de winter kan genieten, zonder last te hebben 
van de minpunten van dit seizoen.

Zo verwachten onze professionals u bijvoorbeeld 
voor een volledig gratis Wintercheck,  
en schenken u er een bidon olie bovenop.

Van bij de eerste vrieskou staan uw banden 
garant voor uw veiligheid. Daarom hebben we 
verleidelijke winterkits voor u samengesteld. 
maar wist u dat u al over een winterkit kunt 
beschikken vanaf € 379 ? Dat deze kit in  
6 maanden gefinancierd kan worden zonder 
kosten ? En dat als u elders goedkoper vindt,  
wij u het verschil terugbetalen ?

Er vallen trouwens ook kortingen te rapen op 
onze kits met vier velgen, mocht u de elegantie 
van uw wagen willen bewaren.

En tot slot dwarrelen er promoties op accessoires 
en uitrustingen over heel ons netwerk.  
Grijp dus snel uw kans !

Veel rijplezier !

Peter De Saegher 
Peugeot Dienst na verkoop

« Bij Peugeot, vallen de 
cadeaus uit de lucht als 
was het een vroege Kerst ! »

laat uW WaGen Gratis 
nakijken bij peuGeot 
Voor EEn VEiliGE wintEr

◦ Controle van olieniveau en ruitenvloeistof
◦ Controle van de druk van de banden
◦ Controle van de accessoire riem
◦ Controle van de ruitenwissers
◦ Controle van de lampen
◦ Controle van de ruiten
◦ Controle van de batterij

maak snel een 
afspraak in uW 
verkooppunt, knip 
de onderstaande 
bon uit en leG hem 
voor bij uW bezoek.

vOOR EEn GRATIS 
wInTERchEck + Gratis 
bIdOn OLIE TOTAL 1L 0w30
Aanbieding geldig van 15/11/2014 t.e.m. 31/12/2014 in het 
erkende belgische Peugeot-netwerk, of zolang de voorraad 
strekt. de afbeelding is niet bindend. Enkel het originele 
exemplaar wordt aanvaard. Één bon per persoon.

b
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Gratis 
Wintercheck !

wInTER 
chEck 

Gratis !

€ 19 ,99

EDito



GEniEt nU VAn onze 
aanbiedinGen op Winterkits 
aan de beste prijs ! (1)

(2) representatief voorbeeld van het Best Budget-product met een duur van 6 maanden aan een JkP van 0 % voor 
een verkoopsprijs van € 720 : voorschot van € 0, te financieren bedrag van € 720, 6 maandelijkse afbetalingen van 
€ 120, totaal verschuldigd bedrag € 720. vaste rentevoet van 0 %. Het Krediet Best Budget is een voorstel voor lening 
op afbetaling in 6 maanden van Peugeot Finance, merk van PSA Finance Belux S.A. ( uitlener ), Sterstraat 99 in B-1180 
Brussel, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier. Aanbieding geldig van 15/11/2014 t.e.m. 31/12/2014, 
zonder voorschot met een duur van 6 maanden, enkel geldig voor winterkits gecommercialiseerd door Peugeot 
België luxemburg. Kosten inbegrepen in de totale kost van het krediet : € 0. Adverteerder : Peugeot België luxemburg 
nV ( invoerder ), avenue de Finlande 4-8 te 1420 Braine-l’Alleud. Let op, geld lenen kost ook geld.
(3) Prijs btw incl. voor een Uniroyal winterkit, voor een Peugeot 107, uitgezonderd recytyre. De prijzen omvatten vier velgen met 
winterbanden, montering en balancering. Aanbieding geldig van 15/11/2014 t.e.m. 31/12/2014 of tot uitputting van de voorraad.

voor dit eindejaar bieden we u de mogelijkheid uw winterkits te 
financieren in 6 maanden zonder kosten.(2) 

Onze specialisten geven u graag advies op maat van uw budget.

nog een voordeel ? als u elders goedkoper vindt, betaalt peugeot u 
het verschil terug. Zo garanderen we u de beste prijs.(1)

€ 379(3)

er is al een 
Winterkit  

vanaf

(1) Aanbieding geldig van 15/11/2014 t.e.m. 31/12/2014 in het deelnemende belgische netwerk op de waarden van de winterbanden of winterkits in dezelfde 
periode. Van 15/11/2014 t.e.m 31/12/2014 biedt Peugeot België-luxemburg de beste prijs garantie voor uw winterbanden of uw winterkit aan. De winterbanden 
of winterkit van de concurrentie moet volledig identiek zijn ( bandenmerk, maat, snelheidsindex en velgen ) en de aankoop van de winterbanden of winterkit moet 
tussen 15 november en 31 december 2014 gebeuren. De winterbanden of winterkit van de concurrentie moet nieuw zijn, onmiddellijk beschikbaar en gratis op het 
voertuig gemonteerd worden. De prijs moet in een concurrerend verkooppunt dat geen deel uitmaakt van het officiële Peugeot net aangegeven worden, of door 
een concurrerend verkooppunt dat geen deel uitmaakt van het officieel Peugeot net gepubliceerd worden in een wijd verspreid reclamemedium met uitzondering 
van internetsites. Het concurrerende verkooppunt moet gevestigd zijn op het Belgisch grondgebied. na voorlegging van het aankoopbewijs en eventuele controle 
in het concurrerend verkooppunt betaalt u het verschil terug in vorm van een waardebon die één jaar geldig is bij een volgende aankoop of bij een toekomstige 
serviceprestatie. Het aanbod is alleen geldig voor particuliere klanten.

Winterkits aan de beste prijs !

ZOEkT u EEn ALL-IncLuSIvE OPLOSSInG ? 
OnTdEk OnZE vOLLEdIGE SELEcTIE 

model afmetinGen prijs
(1)

best 
budGet 
0% - 6x 

(2)

107 155/65 R14 75T € 439,00 € 73,17

108 165/65 R14 75T € 489,00 € 81,50

206+ 175/65 R14 82T € 449,00 € 74,83

207
185/65 R15 88T € 519,00 € 86,50

195/55 R16 87T € 779,00 € 129,83

208 
185/65 R15 88T € 519,00 € 86,50

195/55 R16 87T € 779,00 € 129,83

2008
195/65 R15 91T € 509,00 € 84,83

195/60 R16 89h € 729,00 € 121,50

308
195/65 R15 91T € 549,00 € 91,50

205/55 R16 91h € 779,00 € 129,83

NEW 308 

195/65 R15 91T € 512,00 € 85,33

205/55 R16 91h € 739,00 € 123,17

215/55 R16 93h € 879,00 € 146,50

NEW 308 
ALU

215/55 R16 93h € 1.189,00 € 198,17

225/45 R17 91h € 1.469,00 € 244,83

3008
215/60 R16 99h € 965,00 € 160,83

225/50 R17 94h € 1.146,00 € 191,00

model afmetinGen prijs
(1)

best 
budGet 
0% - 6x 

(2)

3008 ALU
215/60 R16 99h € 1.169,00 € 194,83

225/50 R17 94h € 1.549,00 € 258,17

RCZ ALU 235/45 R18 98v € 1.949,00 € 324,83

508
215/60 R16 99h € 933,00 € 155,50

215/55 R17 98v € 1.259,00 € 209,83

508 ALU

215/60 R16 99h € 1.169,00 € 194,83

215/55 R17 98v € 1.439,00 € 239,83

235/45 R18 98v € 1.839,00 € 306,50

508 RXH 
ALU 245/45 R18 100v € 1.849,00 € 308,17

5008
215/55 R16 93h € 999,00 € 166,50

215/50 R17 95h € 1.179,00 € 196,50

5008 ALU
215/55 R16 93h € 1.132,00 € 188,67

215/50 R17 95h € 1.489,00 € 248,17

Partner 
TePee 205/65 R15 94T € 795,00 € 132,50

Partner 
Origin 175/70 R14 84T € 529,00 € 88,17

Bipper 185/65 R15 88T € 539,00 € 89,83

Expert 215/60 R16 99h € 979,00 € 163,17

Boxer 215/70 R15 
109/107R € 1.089,00 € 181,50



(1) De prijzen omvatten vier velgen met winterbanden, montering en balancering. Aanbieding geldig van 15/11/2014 t.e.m. 
31/12/2014 of tot uitputting van de voorraad.representatief voorbeeld van het Best Budget-product met een duur van 6 
maanden aan een JKP van 0 % voor een verkoopsprijs van € 720 : voorschot van € 0, te financieren bedrag van € 720, 6 
maandelijkse afbetalingen van € 120, totaal verschuldigd bedrag € 720. Vaste rentevoet van 0 %.

(2) Het Krediet Best Budget is een voorstel voor lening op afbetaling in 6 maanden van Peugeot Finance, merk van PSA 
Finance Belux S.A. ( uitlener ), Sterstraat 99 in B-1180 Brussel, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier. Het Jaarlijks 
Kostenpercentage ( JKP ) en de vaste debetrentevoet bedraagt 0 %, enkel geldig voor winterkits gecommercialiseerd door 
Peugeot België luxemburg. Aanbieding geldig van 15/11/2014 t.e.m. 31/12/2014. Kosten inbegrepen in de totale kost van 
het krediet : € 0. nettoprijs btw incl. = totale verschuldigde prijs. Adverteerder : Peugeot België luxemburg nV ( invoerder ), 
avenue de Finlande 4-8 te 1420 Braine-l’Alleud. Let op, geld lenen kost ook geld.

Winterkits aan de beste prijs !

Winterkits aan de beste prijs !

ZOEkT u EEn ALL-IncLuSIvE OPLOSSInG ? 
OnTdEk OnZE vOLLEdIGE SELEcTIE 

model afmetinGen prijs
(1)

best 
budGet 
0% - 6x 

(2)

107 155/65 R 14 75T € 489,00 € 81,50

108 165/65 R 14 79T € 535,00 € 89,17

207
185/65 R 15 88T € 549,00 € 91,50

195/55 R 16 87T € 799,00 € 133,17

208
185/65 R 15 88T € 549,00 € 91,50

195/55 R 16 87T € 799,00 € 133,17

208 ALu 195/55 R 16 87T € 1.049,00 € 174,83

208 GTI 
ALu 205/45 R 17 88h € 1.329,00 € 221,50

2008
195/65 R 15 91T € 532,00 € 88,67

195/60 R 16 89h € 749,00 € 124,83

308 205/55 R 16 91h € 789,00 € 131,50

nEw 308
195/65 R 15 91T € 533,00 € 88,83

205/55 R 16 91h € 739,00 € 123,17

nEw 308
ALu

205/55 R 16 91h € 1.009,00 € 168,17

225/45 R 17 91h € 1.539,00 € 256,50

3008
215/60R16 95h € 959,00 € 159,83

225/50R17 98h € 1.129,00 € 188,17

3008 ALu 225/50R17 98h € 1.489,00 € 248,17

model afmetinGen prijs
(1)

best 
budGet 
0% - 6x 

(2)

508
215/60R16 99h € 925,00 € 154,17

215/55R17 98v € 1.233,00 € 205,50

508 ALu
215/55R17 98v € 1.489,00 € 248,17

235/45R18 98v € 1.759,00 € 293,17

5008
215/55R16 93h € 1.069,00 € 178,17

215/50R17 95v € 1.159,00 € 193,17

5008 ALu 215/55R16 97h € 1.219,00 € 203,17

RcZ
235/45R18 98v € 1.869,00 € 311,50

235/40R19 96w € 2.249,00 € 374,83

4008 215/70R16 104h € 1.325,00 € 220,83

bipper 185/65R15 88T € 569,00 € 94,83

Partner 
Tepee

195/65R15 91T € 599,00 € 99,83

205/65R15 94T € 809,00 € 134,83

Expert
215/60R16 99h € 969,00 € 161,50

215/60R16 103T € 1.119,00 € 186,50

boxer 215/70R15 c 
109/107R € 1.089,00 € 181,50

model afmetinGen prijs
(1)

best 
budGet 
0% - 6x 

(2)

107 155/65 R14 75T € 379,00 € 63,17

207
185/65 R15 88T € 479,00 € 79,83

195/55 R16 87T € 679,00 € 113,17

208
185/65 R15 88T € 479,00 € 79,83

195/55 R16 87T € 679,00 € 113,17

Partner 
Tepee 195/65 R15 91T € 559,00 € 93,17

model afmetinGen prijs
(1)

best 
budGet 
0% - 6x 

(2)

108 165/65R14 79T € 399,00 € 66,50

208 185/65R15 88T € 429,00 € 71,50

308 195/65 R 15 91 T € 439,00 € 73,17

nEw 308 195/65R15 91T € 409,00 € 68,17

3008
215/60R16 99h € 809,00 € 134,83

225/50R17 94h € 939,00 € 156,50

Partner 
Tepee 195/65R15 91T € 469,00 € 78,17

w
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banden controleren
Banden hebben veel te lijden,  
putten in het wegdek of aanrakingen 
met bijv. stoepranden kunnen voor 
beschadigingen zorgen aan de flank 
van de band of voor drukverlies. 
laat daarom regelmatig uw banden 
nakijken. 



kit van 4 Wieldoppen

antidiefstal-kit velGen

* Prijs incl. btw van 15/11/2014 t.e.m. 31/12/2014 in het deelnemende belgische Peugeot-netwerk. lijst met referenties in 
promotie in uw verkooppunt. De afbeelding is niet bindend. 

Uw veiligheid in het achterhoofd houden is één zaak, maar dat hoeft niet te betekenen 
dat uw Peugeot aan uitstraling hoeft in te boeten. wie met Peugeot rijdt, rijdt met stijl.

Schenk uw wagen  
een elegante toets 
met onze kits van  
4 wieldoppen.

kit van 4 wieldoppen 17’’ : 76 €*

kIT vAn 4 
wIELdOPPEn

PROmO PRIJS

€ 36*

Garandeert een ontradende 
bescherming tegen diefstal van uw 
vier lichtmetalen velgen.
Een enkele sleutel met 
gepersonaliseerde combinatie per 
set van 4 bouten en een enkele 
antidiefstalbout per velg.
Eenvoudige installatie.

Prijsvoorbeeld 
incl. btw voor 
Peugeot 208

€ 36

€ 29*

-20%!

€ 5,49

€ 4,59*

Prijsvoorbeeld incl. 
btw voor het  volledige 

gamma 

€ 35

€ 32*

Deze Peugeot kofferbak is ideaal om uw 
koffer te beschermen tegen de avonturen 
van het buitenleven. Hij is volledig 
waterdicht, antislip en erg bestendig. 

Er zijn kofferbakken beschikbaar voor 
het merendeel van de modellen uit het 
Peugeot-gamma.

Actieve en preventieve ontdooier.

Slechts enkele keren verstuiven 
volstaat om in een recordtijd ijs te 
verwijderen van alle oppervlakken.

Geen agressieve 
bestanddelen voor 
het koetswerk noch 
negatieve werking op 
de ruitenwissers.

kofferbak ontdooiende 
verstuiver

tapijten
2 tapijten vooraan 
+ 2 tapijten achteraan. 
op maat volgens 
uw model

Doeltreffend 
tot -20° C

* Prijsvoorbeeld incl. Btw, geldig van 15/11/2014 t.e.m. 31/12/2014 in het deelnemende belgische Peugeot-netwerk.  
De afbeelding is niet bindend.

bidon 5 liter 
ruitenWisser-
vloeistof 
Winter 

klaar voor 
gebruik

€ 7,69

€ 5,99*

GEniEt nU VAn  
onze WinteraanbiedinGen !

AnTIdIEFSTAL-
kIT

€ 36

€ 29*



de perfecte Gids om DEZE wintEr 
EUroPA tE DoorKrUiSEn

vertrek op vakantie 
met een up-to-date 
navigatiesysteem !   

Zin in 
€ 10 extra  
kortinG ? 
Surf snel naar mypeugeot.be

Voor de kaartupdate en informatie in verband met 
compatibiliteit: Ga snel naar uw Peugeot verkooppunt.

* Aanbod geldig in het Belgische Peugeot netwerk van 15/10/2014 t.e.m. 31/12/2014. Behalve voor Peugeot 4007, 4008 en nG4.

uPdATE 
hERE

€ 149

€ 109*

€ 99*

met de 
myPeugeot- 

bon

omvat 10 400 356 km in 38 landen.

427 314 km, 14 653 rondepunten, 279 
330 straatnamen, 76 507 straten met 
éénrichtingsverkeer bijgevoegd of aangepast.

Poi’S : 2 925 510 hotels, restaurants, theaters, 
golfs, parkings, etc.

tankstations : 142 897.

radar-meldingen in Europa.

peuGeot Gratis bijstand
Pech & ongeval, 24u/24, 7d/7. bewaar nu het volgende nummer in uw gsm 
en wees voor altijd gerust : 02/627.61.20

Geniet van gratis bijstand tot de 8ste verjaardag van uw Peugeot bij panne 
of ongeval !* 

De bijstand van Peugeot biedt u veiligheid en gemoedsrust op de weg !

* Zie voorwaarden op peugeot.be

pech & onGeval
8 jaar gratis bijstand*

02/627.61.20

BEStEl 
Uw ACCESSoirES onlinE!

Ontdek de complete catalogus van de accessoires voor uw Peugeot op
http://accessoires.peugeot.be 

U klikt, u bestelt, u plaatst !U klikt



Kinderfiets voor 2 à 4 jarigen. 
12’’, zonder pedalen. 
Aluminium kader.

Kinderfiets voor 6 à 9 jarigen. 
20’’, Shimano 6 versnellingen. 
Aluminium kader.

Koop een Peugeot-fiets voor uw oogappel  
en ontvang zijn of haar eerste rijbewijs!

ook uW kinderen kunnen vanaf 
tWee jaar met een peuGeot rijden!

ik ontdek mijn evenwicht met mijn loopfiets

een geweldige look voor mijn eerste fiets met versnellingen

* Prijsvoorbeeld incl. Btw, geldig van 15/11/2014 t.e.m. 31/12/2014 in het deelnemende belgische Peugeot-netwerk. De afbeelding is niet bindend. 
V.U.: Philippe lekime — Peugeot Belgique luxembourg — Avenue de Finlande 4-8 — B-1420 Braine-l’Alleud.

RIJBEWIJS

PROmO
PRIJS

89 €*

99 €

PROmO
PRIJS 

199 €*

209 €


