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vAn Peugeot

DE hErfst- 
aanbiEDingEn 

Peugeot winterBAndenkit

WEEs voorbErEiD!



Bon

Een echte zomer hebben we niet gehad 
en niemand weet wat de winter ons zal 
brengen. Maar bij Peugeot voorspellen 
we voor deze herfst alvast met een flinke 
storm aan promoties, hevige prijsdalingen 
en veelvuldige voordelen!

Nu de lange vakantietrajecten van  
deze zomer achter de rug zijn en de winter 
nog niet is begonnen, is dit het ideale 
moment om uw Peugeot te laten nakijken, 
tijdens een gratis Herfst Check up. U krijgt 
bovendien 5 liter gratis ruitenreiniger!  
Denk aan uw veiligheid en vervang tijdig uw 
ruitenvegers, wij schenken u er gratis 5 liter 
ruitenreiniger bovenop !

Ook uw banden dragen bij tot uw veiligheid. 
Wacht niet tot het vriest om aan uw banden 
en winterbandenkits te denken, geniet 
nu van onze beste prijs-garantie en onze 
financiering aan 0%!

Ons professioneel netwerk staat voor u 
klaar met advies en de beste service.

Rij veilig!

Peter De Saegher
Verantwoordelijke Animatie Wisselstukken & Services Peugeot

"De iDeale gelegenheiD om te genieten 
van een hele reeks promoties"

Na DE laNgE RittEN vaN DE zOMERvakaNtiE  
EN vOORalEER DE baRRE WiNtER bEgiNt,  
kaN UW PEUgEOt EEN GRATIS HeRfST CHeCk-up 
WEl gEbRUikEN.

knip snel de onderstaande bon uit en bied hem aan in uw verkooppunt.  
Hij geeft u recht op een hele reeks gratis controles van uw wagen,  
uitgevoerd door onze experts: 

• Controle van de verlichting
• Controle van de ruitenwissers
• Controle van de luchtdruk en staat van de banden
• Controle van de vloeistofniveaus (ruitensproeiervloeistof en motorolie)

• Controle van de remblokken en remschijven
• Controle van de batterij
 en dat is niet alles! om ten volle van de mooie herfstkleuren  
te kunnen genieten, biedt peugeot u bovendien GRATIS een  
bidon ruitenwisservloeistof winter van 5 liter aan!

gratis  herfst CheCk-up. 

eDito

VooR een CHeCk-up + 5L RuITen- 
SpRoeIeRVLoeISTof WInTeR   GRATIS! *

* aanbieding geldig van 01/10/2014 t.e.m. 31/10/2014 in het erkende belgische Peugeot- 
netwerk. De afbeelding is niet bindend. Enkel het originele exemplaar wordt aanvaard. 

Herfst 

19 ,99 €
CHeCk-uP



U hoeft niet op de eerste vlokken te wachten om aan uw veiligheid te denken. Minstens 
vier maanden per jaar daalt de temperatuur aan de grond onder de 7° C. als uw 
Peugeot is uitgerust met winterbanden, zorgen deze voor een betere wegligging en 
vermindert uw remafstand aanzienlijk! voor u hebben we niet alleen aanbiedingen op 
onze winterbanden, maar ook op winterkits bestaande uit 4 velgen met winterbanden, 
inclusief montage en balancering. 

u meRkT HeT meTeen: WIj menen HeT 
ALS HeT op uW VeILIGHeId AAnkomT.

geniet nu van onze aanbieDingen 
op winterbanDen en winterkits 
aan De beste prijs (1)

(2) Het krediet best budget is een voorstel voor lening op afbetaling in 9 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 01/10/2014 t.e.m. 31/10/2014. 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.
(3) Prijs btw incl. voor een Peugeot 107 uitgerust met een Uniroyal winterkit en uitgezonderd Recytyre. De prijzen omvatten 
vier velgen met winterbanden, montering en balancering. aanbieding geldig van 01/10/2014 t.e.m. 31/10/2014 of tot uitputting 
van de voorraad.Representatief voorbeeld van het best budget-product met een duur van 9 maanden aan een JkP van 0% 
voor een verkoopsprijs van € 720: voorschot van € 0, te financieren bedrag van € 720, 9 maandelijkse afbetalingen van € 80, 
totaal verschuldigd bedrag € 720. vaste rentevoet van 0%.

(1) aanbieding geldig van 01/10/2014 t.e.m. 31/10/2014 in het deelnemende belgische netwerk op de waarden van de winterbanden of winterkits in dezelfde 
periode. van 1 t.e.m 31 oktober 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 1 oktober en 31 oktober 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

in oktober bieden we u de  
mogelijkheid uw winterkits te 
financieren in 9 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.

Heeft u geen kelder of garage om uw 
banden in op te slaan dan stelt Peugeot 
u zijn Bandenhotel voor! ontdek ze 
verderop in deze uitgave.

379 €(3)

er is  
al een winterkit  

vanaf 

winterkits aan De beste prijs!

modeL AfmeTInGen pRIjS
(1)

BeST 
BudGeT 
0% - 9x 

(2)

107 155/65 r14 75t € 439,00 € 48,78

108 165/65 r14 75t € 489,00 € 54,33

206+ 175/65 r14 82t € 449,00 € 49,89

207 195/55 r16 87t € 779,00 € 86,56

207/208 185/65 r15 88t € 519,00 € 57,67

208 195/55 r16 87t € 779,00 € 86,56

2008
195/65 r15 91t € 509,00 € 56,56

195/60 r16 89H € 729,00 € 81,00

2008 ALU 195/60 r16 89H € 1.109,00 € 123,22

308
195/65 r15 91t € 549,00 € 61,00

205/55 r16 91H € 779,00 € 86,56

NEW 308 

195/65 r15 91t € 512,00 € 56,89

205/55 r16 91H € 739,00 € 82,11

215/55 r16 93H € 879,00 € 97,67

NEW 308 
ALU

215/55 r16 93H € 1.189,00 € 132,11

225/45 r17 91H € 1.469,00 € 163,22

3008
215/60 r16 99H € 965,00 € 107,22

225/50 r17 94H € 1.146,00 € 127,33

3008 ALU 215/60 r16 99H € 1.169,00 € 129,89

modeL AfmeTInGen pRIjS
(1)

BeST 
BudGeT 
0% - 9x 

(2)

3008 ALu 225/50 r17 94H € 1.549,00 € 172,11

rCZ ALu 235/45 r18 98v € 1.949,00 € 216,56

508
215/60 r16 99H € 933,00 € 103,67

215/55 r17 98v € 1.259,00 € 139,89

508 ALu

215/60 r16 99H € 1.169,00 € 129,89

215/55 r17 98v € 1.439,00 € 159,89

235/45 r18 98v € 1.839,00 € 204,33

508 rXH 
ALu 245/45 r18 100v € 1.849,00 € 205,44

5008
215/55 r16 93H € 999,00 € 111,00

215/50 r17 95H € 1.179,00 € 131,00

5008 ALu
215/55 r16 93H € 1.132,00 € 125,78

215/50 r17 95H € 1.489,00 € 165,44

Partner 
tepee  205/65 r15 94t € 795,00 € 88,33

Partner 
origin  

175/65 r14 90/88t € 719,00 € 79,89

175/70 r14 84t € 529,00 € 58,78

Boxer 215/70 r15 
109/107r € 1.089,00 € 121,00

expert  215/60 r16 99H € 979,00 € 108,78

Bipper 185/65 r15 88t € 539,00 € 59,89

Zoekt u een ALL-inCLusive oPLossing?  
ontdek onZe voLLedige seLeCtie 



modeL AfmeTInGen pRIjS
(1)

BeST 
BudGeT 
0% - 9x 

(2)

107 155/65 r14 75t € 489,00 € 54,33

108 165/65 r14 79t € 535,00 € 59,44

207 195/55 r16 87t € 799,00 € 88,78

208
185/65 r15 88t € 549,00 € 61,00

195/55 r16 87t € 799,00 € 88,78

208 ALu 195/55 r16 87t € 1.049,00 € 116,56

208 gti ALu 205/45 r17 88H € 1.329,00 € 147,67

2008
195/65 r15 91t € 532,00 € 59,11

195/60 r16 89H € 749,00 € 83,22

2008 ALu 195/60 r16 89H € 1.099,00 € 122,11

308 205/55 r16 91H € 789,00 € 87,67

new 308
195/65 r15 91t € 533,00 € 59,22

205/55 r16 91H € 739,00 € 82,11

new 308 
ALu

205/55 r16 91H € 1009,00 € 112,11

225/45 r17 91H € 1539,00 € 171,00

3008
215/60 r16 95H € 959,00 € 106,56

225/50 r17 98H € 1.129,00 € 125,44

3008 ALu 225/50 r17 98H € 1.489,00 € 165,44

modeL AfmeTInGen pRIjS
(1)

BeST 
BudGeT 
0% - 9x 

(2)

508
215/60 r16 99H € 925,00 € 102,78

215/55 r17 98v € 1.233,00 € 137,00

508 ALu
215/55 r17 98v € 1.489,00 € 165,44

235/45 r18 98v € 1.759,00 € 195,44

5008
215/55 r16 93H € 1.069,00 € 118,78

215/50 r17 95v € 1.159,00 € 128,78

5008 ALu 215/55 r16 97H € 1.219,00 € 135,44

rCZ
235/45 r18 98v € 1.869,00 € 207,67

235/40 r19 96w € 2.249,00 € 249,89

4008 215/70 r16 104H € 1.325,00 € 147,22

Bipper 185/65 r15 88t € 569,00 € 63,22

Partner 
tepee

195/65 r15 91t € 599,00 € 66,56

205/65 r15 94t € 809,00 € 89,89

Boxer 215/70r15 C 
109/107r € 1.089,00 € 121,00

expert
215/60 r16 99H € 969,00 € 107,67

215/60 r16 103t € 1.119,00 € 124,33

modeL AfmeTInGen pRIjS
(1)

BeST 
BudGeT 
0% - 9x 

(2)

107 155/65 r14 75t € 445,00 € 49,44

206+ 175/65 r14 82t € 469,00 € 52,11

208
185/65 r15 88 t € 509,00 € 56,56

195/55 r16 87 t € 745,00 € 82,78

208 ALu 195/55 r16 87 t € 955,00 € 106,11

208 gti 205/45 r17 88v € 1.285,00 € 142,78

2008 195/65 r15 91t € 499,00 € 55,44

new 308
195/65 r15 91t € 499,00 € 55,44

205/55 r16 91H € 679,00 € 75,44

rCZ 235/45 r18 98v € 1.785,00 € 198,33

3008 215/60 r16 99H € 899,00 € 99,89

3008 ALu 225/50 r17 94H € 1.375,00 € 152,78

4008 ALu 225/55 r18 98v € 2.689,00 € 298,78

508
215/60 r16 99H € 865,00 € 96,11

215/55 r17 98v € 1.129,00 € 125,44

508 ALu 235/45 r18 98v € 1.675,00 € 186,11

5008 215/55 r16 93H € 905,00 € 100,56

5008 ALu 215/50 r17 95H € 1.369,00 € 152,11

Partner 
tepee 195/65 r15 91t € 575,00 € 63,89

modeL AfmeTInGen pRIjS
(1)

BeST 
BudGeT 
0% - 9x 

(2)

108 165/65 r14 79t € 399,00 € 44,33

208 185/65 r15 88t € 429,00 € 47,67

308 195/65 r15 91 t € 439,00 € 48,78

new 308 195/65 r15 91t € 409,00 € 45,44

3008
215/60 r16 99H € 809,00 € 89,89

225/50 r17 94H € 939,00 € 104,33

Partner 
tepee 195/65 r15 91t € 469,00 € 52,11

modeL AfmeTInGen pRIjS
(1)

BeST 
BudGeT 
0% - 9x 

(2)

107 155/65 r14 75t € 379,00 € 42,11

207/208 185/65 r15 88t € 479,00 € 53,22

207 195/55 r16 87t € 679,00 € 75,44

208 195/55 r16 87t € 679,00 € 75,44

Partner 
tepee 195/65 r15 91t € 559,00 € 62,11

(1) Prijs btw incl. voor een Peugeot 107 uitgerust met een Uniroyal winterkit en uitgezonderd Recytyre. De prijzen omvatten 
vier velgen met winterbanden, montering en balancering. aanbieding geldig van 01/10/2014 t.e.m. 31/10/2014 of tot uitputting 
van de voorraad.Representatief voorbeeld van het best budget-product met een duur van 9 maanden aan een JkP van 0% 
voor een verkoopsprijs van € 720: voorschot van € 0, te financieren bedrag van € 720, 9 maandelijkse afbetalingen van € 80, 
totaal verschuldigd bedrag € 720. vaste rentevoet van 0%

(2) Het krediet best budget is een voorstel voor lening op afbetaling in 9 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 01/10/2014 t.e.m. 31/10/2014. 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.

winterkits aan De beste prijs!
winterkits aan De beste prijs!

Zoekt u een ALL-inCLusive oPLossing?  
ontdek onZe voLLedige seLeCtie 



kies voor onze winterbanDen 
aan De beste prijs! (1)

175/65r14 82 t € 103,00 € 81,00

185/65r15 88 t € 116,00 € 88,00

195/65r15 91 H € 143,00 € 103,00

205/65r15 94 H € 204,00 € 137,00

205/55r16 94 v € 254,00 € 157,00

175/65r14 82 t € 88,00 € 73,00

185/65r15 88 t € 100,00 € 79,00

195/65r15 91 H € 117,00 € 89,00

205/55r16 91 H € 158,00 € 112,00

205/65r15 94 H € 154,00 € 109,00

175/65r14 82t € 117,00 € 87,00

185/65r15 88t  € 129,00 € 94,00

195/65r15 91H € 160,00 € 111,00

205/55r16 91v € 252,00 € 161,00

225/50r17 98v XL € 325,00 € 197,00

175/65r14 82t € 80,00 € 68,00

185/65r15 88t € 91,00 € 74,00

195/65r15 91H € 90,00 € 73,00

205/55r16 91v € 137,00 € 99,00

205/65r16 94t € 132,00 € 96,00

195/65r15 91H € 138,00 € 97,00

215/60r16 95vH € 229,00 € 146,00

205/55r16 94v € 243,00 € 153,00

215/55r17 98v € 316,00 € 192,00

225/50r17 98v XL € 307,00 € 187,00

(1) incl. btw en excl. Recytyre. De prijzen omvatten de montage en de btw/band. Uitbalancering + ventielen: € 7,50/band incl. btw. 
aanbieding geldig van 01/10/2014 t.e.m. 31/10/14 of zolang de voorraad strekt.
van 1 t.e.m 31 oktober 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 1 
oktober en 31 oktober 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

Het is altijd beter alle banden tegelijk te vervangen 
(zeker op eenzelfde as, dus de twee voorwielen of 
de twee achterwielen). net zoals het afgeraden 
is om verschillende bandenprofielen te mengen: 
het maakt uw voertuig compleet onvoorspelbaar. 
Monteer ook geen banden met een verschillende 
profieldiepte op eenzelfde as.

ALLe BAnden TeGeLIjk 
VeRVAnGen? !

kit van 4 wielDoppen

*Prijs incl. btw van 01/10/2014 t.e.m. 31/10/14 in het deelnemende belgische Peugeot-netwerk voor ref. 9606QE (14’’); 
9606QF en 9406k7 (15’’); 9606PX en 9406k8 (16’’) en 9607F9 (17’’).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. 
de stalen velgen die tijdens de winter overal opduiken zijn vaak niet de 
meest aantrekkelijke… 

daarom stelt Peugeot u een exclusieve aanbieding voor op zijn 
wieldoppen om uw wagen eleganter te makenen. 

kit van 4 wieldoppen 17’’: 76 €*

36 €*

kit van 4 wieldoppen  
14’’, 15’’ ou 16’’  

HeBt u geen CoMPLete kit nodig? 

Ref: 9607 F9 (17'')
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MAAK KANS

Actie geldig van 1 T.E.M. 31 oKtober 2014
om 1 van de 50 cadeaubonnen  

ter waarde van €200 op Peugeot 

accessoires te winnen

 200€
Bij elke oliewissel met  

TOTAL Quartz INEO First OW-30

BEVEELT AAN

geen kelDer of garage  
voorhanDen om uw zomerbanDen in op 
te bergen? zet ze af in ons hotel!
ons peugeot Hotel biedt u:

1    het opslaan van uw gemonteerde wielen/ banden onder  
de beste omstandigheden

2    de garantie uw zomerbanden in goede staat terug te vinden  
(zelfs als hij niet rijdt kan een slecht bewaarde band barstjes  
krijgen of poreus worden)

3    een dienst op maat van Peugeot voor wie net als u oog heeft  
voor veiligheid!

uw verkooppunt staat voor u klaar met bijkomende informatie.

zomerbanDen vakantie
sChenk uw 



57 €*

set van  
ruitenwissers vooraan  

(1) aanbieding geldig voor elke aankoop van een set van ruitenwissers vooraan van 01/10/2014 t.e.m. 31/10/2014 in het 
deelnemende belgische Peugeot-netwerk. Eén bon per persoon. Enkel het origineel wordt aanvaard. De afbeelding is niet bindend. 
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Bon VooR een GRATIS  
BIdon RuITenWISSeR-
VLoeISTof WInTeR (5L) BIj 
AAnkoop VAn een SeT VAn 
RuITenWISSeRS VooRAAn (1)

geniet in oktober , 

van onze  
aanbieDing op 
ruitenwissers 
en ontvang 5L winter 
ruitenwisservloeistof grAtis (1)

Prijs incl. btw voor  
een Peugeot 208

28 €*
stiCkerfiX

12 €*
Hdi unik

17 €*
Hdi unik+

een krasje op uw wagen? voortaan hoeft u niet meer te herschilderen!  
gelukkig is er nu een nieuwe oplossing: de stickerfix van Peugeot!

stickerfix wordt aangeboden als 22 stickers in verschillende vormen en 
afmetingen, is beschikbaar in 26 kleuren en is makkelijk kleefbaar op de 
gewenste plek.
Bestand tegen benzine en dieselolie, tegen schoonmaakborstels, kiezelstenen en afscheurtests. getest bij temperaturen 
van -20°C tot +80°C. dikte: 0,15 mm.

stiCkerfiX, weg met De verfstiften

 

•  voorkomt opstapeling van vuil in het injectiesysteem en motor
• Smeert en verlengt de levensduur van de motor
•  vermindert het verbruik en vervuilde dampen
•  Onderhoud de prestaties van de motor (flexibiliteit,  

versnelling, vermogen)
• verbetert het starten bij koud weerd

hDi unik.  
unik preventieve behanDeling voor hDi motor

•  Exclusieve technologie voor het voorkomen van motor kwaaltjes
•  Werkt het vuil van het injectiesysteem snel weg
•  Smeert en verlengt de levensduur van de motor
•  vermindert het verbruik en vervuilde dampen
•  Herstelt de prestaties van de motor (flexibiliteit,  

versnelling, vermogen)

hDi unik+ Curatieve behanDeling voor hDi motor 
voor een onmiDDellijk resultaat



5,99 €*
7,69 €

klaar voor gebruik

Heeft uw gratis Herfst Check-up  
aangetoond dat uw batterij zwak is? 

deze Peugeot kofferbak is ideaal om 
uw koffer te beschermen tegen de 
avonturen van het buitenleven. Hij is 
volledig waterdicht, antislip en erg 
bestendig. dat maakt hem eenvoudig 
in gebruik en makkelijk te reinigen.
er zijn kofferbakken beschikbaar voor 
het merendeel van de modellen uit 
het Peugeot-gamma.

geniet nu van 10% korting  
op het volleDige gamma.

-20%

biDon 5  
liter ruiten- 
wisservloeistof  
winter

batterij

kofferbak                                              

onze supervoorDelige 
herfstaanbieDingen!

86 €*
96 €

Prijsvoorbeeld  
incl. btw voor een  
Peugeot Partner

29 €*
36 €

Prijsvoorbeeld incl. btw 
voor een Peugeot 208

LAAt u verLeiden door nieuw!  
Centrale armsteun 2008!

tapijten

op zoek naar een meer  
comfortabele rijhouding?  
speciaal voor uw 2008 heeft Peugeot 
een armsteun(1) ontwikkeld die de 
toegang tot het centrale opbergvak 
niet belemmert.
(1) verkrijgbaar met lichtgrijs of koperkleurig 
stikwerk. er bestaat ook een centrale armsteun 
voor uw Peugeot 108, 208 of Partner ii. Meer 
informatie hierover krijgt u bij uw Peugeot 
verkooppunt.

2 tapijten vooraan  
+ 2 tapijten  
achteraan op maat

121 €*

CentrALe  
ArMsteun  2008*

Prijsvoorbeeld  
incl. btw voor een  

Peugeot 2008

32 €*
35 €

Prijsvoorbeeld incl. btw 
voor het  

volledige gamma

* aanbieding geldig van 01/10/2014 t.e.m. 31/10/14 in het deelnemende 
belgische Peugeot-netwerk. De afbeelding is niet bindend.



MyPeugeot

een unieke ervAring Bij eLke verPLAAtsing

bElEEF UW MObilitEit aNDERS,

sCHrijf u in!

geniet vaN EXClUSiEvE aaNbiEDiNgEN

geBruik DE bEStE MObilitEitSaPPliCatiES

BLijf iN CONtaCt MEt HEt PEUgEOt-NEtWERk

vergeMAkkeLijk  HEt ONDERHOUD EN bEHEER vaN UW WagEN

ALtijd verBonden

www.MyPeugeot.be


