De diensten en financieringen uit deze brochure zijn
strikt voorbehouden aan professioneel gebruik.

Peugeot-diensten

Peugeot Garantie en Assistance
Peugeot Optiway : Zonneklaar en betrouwbaar
Peugeot Full Service Verhuring
De Peugeot-financieringen voor professionals :
Stretching Pro en Autofin
• Financiële Leasing en Renting
• Peugeot Verzekering
• Peugeot Driving Academy
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Garantie en Assistance
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Peugeot garantie

Peugeot Assistance**

• Garantie van 2 jaar zonder kilometerbeperking*
op onderdelen en uurloon (Contractuele
Garantie Peugeot)
• Garantie van 2 jaar op fouten in de originele lak
van het koetswerk voor bedrijfswagens (3 jaar
voor Expert en Boxer personenvervoer)
• Garantie van 5 jaar tegen het doorroesten voor
bedrijfswagens (12 jaar voor Expert en Boxer
personenvervoer).

Voor gratis hulp in heel Europa volstaat één
telefoontje (+32 2 627 61 20), 24 uur op 24,
7 dagen op 7, in geval van volledige
immobilisatie van een voertuig als gevolg van
een panne gedekt door de 2 jaar Contractuele
Peugeot Garantie.

* Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op electrische wagens.
** Peugeot Assistance is een bijstandsdienstverlening in het kader van de twee jaar Contractuele Waarborg Peugeot, door IMA BENELUX N.V. waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te Parc d’Affaires Zénobe Gramme - Bâtiment 11/12, Square des Conduites d’Eau - 4020 Luik in Belgïe

Peugeot OPTIWAY
Zonneklaar en betrouwbaar
Peugeot ontwikkelde een waaier van diensten op maat van uw behoeften. Dankzij de Peugeot
OPTIWAY-contracten kunt u uw garantie* verlengen, uw onderhoudsbeurten maandelijks afbetalen
en de vervanging van slijtdelen budgetteren.
Dankzij ons uitgebreide en uiterst flexibele aanbod kiest u zelf uw verzekering en onze aanverwante
diensten (bijstand, vervangwagen, technische controle, vervanging en opslag van zomer- en
winterbanden) en geniet u altijd van de kwaliteitsgarantie van Peugeot.
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Deze voordelen zijn geldig in heel Europa totdat uw voertuig 8 jaar oud is of tot 200.000 km.
CONTRACT PEUGEOT

CONTRACT PEUGEOT

CONTRACT PEUGEOT

CONTRACT PEUGEOT

REVISIONS
BOOK

OPTIWAY
BUDGET

OPTIWAY
MAINTENANCE

OPTIWAY
EXTENSION

Peugeot Revisions Book :
Wees vooruitziend

Peugeot OPTIWAY Maintenance :
absoluut zorgeloos rijplezier

Betaal uw onderhoudskosten maandelijks af
zonder bijkomende kosten.

U hoeft zelf aan niets meer te denken, alles wordt
voor u geregeld. Dit contract biedt:
• Het Peugeot OPTIWAY Budget-contract;
• + Vervanging van slijtagestukken;

Dit contract omvat de kosten die voorzien zijn in
het onderhoudsboekje (exclusief slijtagestukken).

Peugeot OPTIWAY Budget :
een grote geruststelling

Peugeot OPTIWAY Extension :
alles cool

U kiest het ideale contract wanneer u ‘als een
goede huisvader’ handelt. U betaalt enkel
volgens het gebruik dat u maakt van uw Peugeot.
Dit contract biedt:
• Het Peugeot Revisions Book;
• + tot 8 jaar garantie verlenging;

Voor een bescheiden prijs kunt u uw Peugeot nog
beter beschermen.
Dit contract biedt:
• Tot 8 jaar (2 jaar Garantie en tot 6 jaar
verlengde garantie) bescherming tegen
mecanische, elektrische en elektronische
defecten;

* De contractuele garantie gaat niet in tegen de wettelijke rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed
door de contractuele garantie.
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Peugeot OPTIWAY
Zonneklaar en betrouwbaar

Gemeenschappelijke bepalingen
van toepassing op alle OPTIWAYcontracten
• Duur (van 6 tot 96 maanden) en aantal
kilometers naar keuze (van 10.000 km tot
200.000 km, per schijf van 10.000 km).
• Het contract kan nog afgesloten worden tot 12
maanden na de levering van de nieuwe wagen;
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Duur
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Het Optiway-gamma
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Budget
Maintenance

Revisions
Book

Basisdienst
1 Onderhoud
2 Garantie-uitbreiding
3 Slijtonderdelen
Opties
Assistance Plus op de
1
weg
2 Vervangwagen
3
4
Banden
5
6

• betaling in één keer of maandelijks, zonder
kosten;
• Het contract kan worden overgedragen in geval
van doorverkoop, indien het contract contant
werd betaald;

- Niet beschikbaar

(1) Assistance Plus _ VAB : Optie beschikbaar voor Leasing en LLD

36 tot 96
maanden

Peugeot Full Service Verhuring
Dit contract - ook Operationele Leasing
genoemd - is een huurcontract zonder
aankoopoptie.

U investeert geen kapitaal in een wagen-park en
raakt niet aan uw kredietlijnen
bij de bank. U beschikt eigenlijk over
bijkomende kredieten zonder dat die in uw
balans worden opgenomen (uw huurkosten zijn
algemene kosten).
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Alles is inbegrepen: afschrijving van het kapitaal
en de intresten, onderhoud,
herstellingen, vervanging van de banden,
verzekering BA + schadedekking, 24 uur per dag
pechverhelping, vervangwagen als uw voertuig
meer dan 8 uur geïmmobiliseerd is,
verkeersbelasting, inschrijvingskosten... Zo hebt u
uw kostenbeheer volledig zelf in de hand met
slechts één tussenpersoon: uw Peugeot-verdeler.

Zoals voor elke verhuring bespaart u heel wat op
uw btw: u betaalt alleen btw op uw huurkosten
en niet op het volledige
kapitaal.
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De Peugeot-financieringen voor professionals :
Stretching Pro en Autofin
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Peugeot Stretching Pro

Peugeot Autofin

Wilt u vaker van voertuig veranderen en zo blijven
genieten van de laatste technologische snufjes?
Dat kan met Peugeot Stretching Pro.

Klassieke financieringen met of zonder
voorschot, gevarieerde formules om u zo vrij als
een vogel te voelen.

U betaalt wel of niet een voorschot en daarna
kleine maandelijkse aflossingen. Op het einde
van het contract staat u voor de keuze:
• Ofwel behoudt u uw Peugeot en betaalt u de
laatste maandelijkse aflossing volgens het
overeengekomen bedrag;
• Ofwel koopt u een nieuwe Peugeot. In dat
geval neemt uw verdeler uw oude Peugeot over
en betaalt hij de laatste aflossing
(gewaarborgde overnamewaarde).

De betaling gebeurt via vaste maandelijkse
afbetalingen gespreid over een maximale duur
van 72 maanden (volgens wettelijke bepalingen).

Met Peugeot Stretching Pro betaalt u alleen voor
het gebruik van de auto, gespreid over een
maximale duur van 60 maanden (volgens
wettelijke bepalingen).

Voordelen van de financieringen Peugeot Stretching
Pro en Autofin
• U bent eigenaar van het voertuig van bij de
levering
• U recupereert meteen de gefactureerde btw
• Het voertuig wordt opgenomen in uw balans

Peugeot Stretching Pro en Peugeot Autofin zijn voorstellen van lening op afbetaling opgemaakt door PSA Finance Belux N.V. (lener), avenue de Finlande
4-8 te 1420 Braine-l’Alleud, KBO nr. 0417.159.386, tel. 02/3707711, IBAN: BE86 3100 0100 5250, BIC: BBRU BE BB, psafinance@psa-finance.com, onder
voorbehoud van goedkeuring van het dossier. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.

Financiële Leasing en Renting
Peugeot Financiële Leasing
Een leuke verrassing: U komt niet voor
verrassingen te staan.
De Financiële Leasing is een huurcontract met
aankoopoptie op het einde van het contract.
Deze huurkoop is bestemd voor hen die hun
Peugeot voor beroepsdoeleinden gebruiken.
Deze formule laat toe om diverse diensten op
maat toe te voegen.
De voordelen van Financiële leasing :
• Aankoopoptie tegen lage prijs
• Lagere maandelijkse huurprijzen dankzij de
restwaarde
• Geen slapend kapitaal
• Fiscaal interessante formule
• Keuze tussen maandelijkse en driemaandelijkse huur

Peugeot Financiële Renting
De Financiële Renting is een huurcontract met
aankoopoptie van 16% op het einde van het
contract. Zo valt de waarde van het voertuig
buiten uw balans en genereert u algemene
kosten.
Zoals bij de Financiële Leasing behoudt u uw
solvabiliteit en betaalt u vooraf geen btw.
U genereert kosten en blijft genieten van een
lage aankoopoptie.
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Boekhoudkundig aspect
Omdat de aankoopoptie kleiner is dan of gelijk

aan 15% van de prijs van de gekozen Peugeot,
moet de waarde van deze wagen worden
ingeschreven op uw actief en de te betalen
leasingschulden op uw passief.
De duur van het contract hoeft niet samen te
vallen met de duur van de boekhoudkundige
afschrijving van het voertuig.
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Peugeot Verzekering
De autoverzekering die aan alles denkt
Bescherming van het voertuig
• 3 jaar waardegarantie. Bij totaalverlies of
diefstal kunt u bij Peugeot Verzekering kiezen
voor een klassieke cashvergoeding of een
nieuwe Peugeot met dezelfde cataloguswaarde.
Deze waardegarantie is geldig gedurende de
eerste 3 levensjaren van uw voertuig.
• UNIEK : Totaalverliesdekking voor het
overgenomen voertuig
Als uw Peugeot-verdeler uw huidige auto
overneemt, wordt die ook gedekt door de
volledige omnium van Peugeot Verzekering, tot
de levering van uw nieuwe Peugeot: in geval
van totaalverlies van het overgenomen voertuig
ten gevolge van een ongeval, vergoedt Peugeot
Verzekering u ten bedrage van de
overnameprijs die u met uw verdeler bent
overeengekomen.
• 2 niveaus van franchise waaronder de
franchise 0 euro bij het 1e schadegeval
U betaalt geen franchise bij uw eerste ongeval
indien de herstelling excl. BTW meer dan 2,5%
van de verzekerde waarde bedraagt of indien
uw wagen totaalverlies wordt verklaard. Op
voorwaarde dat u een beroep doet op een
erkende Peugeot-hersteller.
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Bescherming van de bestuurder
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• Veiligheid van de bestuurder
Veel bestuurders denken dat ze volledig gedekt
zijn bij een ongeval. Maar niets is minder waar.
Wanneer u gewond raakt bij een ongeval
waarbij u in fout bent, draait u zélf op voor de
kosten die vaak haast niet te overzien zijn en
die verdergaan dan medische kosten.
Kiest u echter voor de optie veiligheid van de
bestuurder bent u als bestuurder wél gedekt,
evenals alle andere bestuurders van uw wagen.

Zelfs wanneer u als hoofdbestuurder een ander
voertuig bestuurt, geniet u deze dekking. Het
bedrag van de vergoeding kan oplopen tot
1 500 000 euro per schadegeval.
• De Click
Hebt u een ongeval dan voorkomt de Click dat
uw premie verhoogt.

Bescherming van de mobiliteit

• Eerste hulp automatisch inbegrepen bij een
ongeval, poging tot diefstal, diefstal of brand
• Dankzij uw omnium, bij diefstal of totaalverlies
mag u in afwachting van uw nieuwe Peugeot al
vanaf de eerste dag rekenen op een
vervangwagen voor een periode van maximaal
3 maanden.

Een vertrouwenspersoon:
uw Peugeot-verdeler.

Een volledige service

waarbij onderhoud, financiering en verzekering
nauw met elkaar verbonden zijn.
Wilt u meer weten over alle voordelen en
voorwaarden van Peugeot Verzekering? Maak
een afspraak met uw erkende Peugeot-verdeler.
Of bel gratis naar 0800 96 391.

PEUGEOT VERZEKERING is een product van A.Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te
beoefenen (K .B. 04-07-1979, B.S. 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 N.V. (FSMA nr. 019.653 A) treedt op als verzekeringsagent voor Axa Belgium N.V. De door
de FSMA erkende Peugeot verdelers treden op als subagent voor PSA Finance Belux N.V. De Peugeot verdelers die niet door de FSMA zijn erkend treden
op als klantenaanbrenger. Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie of om een gratis offerte te ontvangen.

Een slechte schadestatistiek
kan vermeden worden
U beheert een vloot bedrijfsvoertuigen en wenst
uw schadestatistiek drastisch te verlagen of
simpelweg uw chauffeurs te trainen inzake
preventief rijden. Uw oplossing: de PEUGEOT
Driving Academy. Wij ontwikkelen sinds jaren
specifieke programma’s voor bedrijven. De
opleidingen vinden plaats op privéterreinen, voor
de praktische bewustmakingsoefeningen, maar
eveneens op de openbare weg voor de
implementatie van reële rijsituaties. Een

theoretische introductie maakt eveneens deel uit
van het programma.
Wij verwelkomen u op onze piste in Nijvel of in
Francorchamps.
Wij beschikken eveneens over professionele
rijsimulators uitgerust met specifieke
programma’s inzake preventief rijden en
ecodrive. Wij kunnen de opleidingen eveneens in
uw burelen organiseren.
Grote bedrijven zoals, ORES, het Rode Kruis, ELIA
en de FOD Financiën gaven ons reeds hun
vertrouwen.

Contacteer de PEUGEOT Driving Academy op het nummer 080 79 97 77, wij hebben
reeds een opleidingsplan vanaf 295.00 euro’s (BTW excl.) per deelnemer.
www.peugeot-driving-academy.be

Alle verstrekte infomatie is louter indicatief. Wijzigingen qua technische kenmerken, uitrustingen, opties, kleuren en prijzen zijn te allen tijde voorbehouden voor Peugeot. VU: N.V. PEUGEOT
België - Luxemburg, Avenue de Finlande 8, B-1420 Braine-l’Alleud - Erika Bouteloup – adverteerder en invoerder, KBO nr. 0403.461.107, IBAN: BE81 2710 0450 0024, tel nr. : 078/15 16 15.

Automobielbeheersing
Peugeot zet uw veiligheid voorop
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