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De lijst met gedekte onderdelen vindt u in de
Algemene Voorwaarden
PERIODIEK ONDERHOUD
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• Flexibele contracten op maat van uw werkelijke
behoeften: jaarlijks aantal kilometers, looptijd
• Onmiddellijke herkenning van uw voertuig
in het hele PEUGEOT-net op vertoon van uw
inschrijvingsbewijs.

-

JA

JA

JA

FINANCIËLE CONTROLE

De lijst met gedekte onderdelen vindt u in de
Algemene Voorwaarden
OPTIES

De verschillende opties vindt u in de Algemene
Voorwaarden

Combinaties aanpasbaar in stappen van 6 maanden
en/of 10.000 km met een maximum van 96
maanden/200.000 km. Het contract loopt af
wanneer de eerste van de 2 termijnen verstrijkt.

PEUGEOT ASSISTANCE
+32 (0)2 627 61 20
Gratis pechverhelping gedurende 8 jaar*.

24 uur/24 7 d/7

Een waaier aan contracten voor een
oplossing op maat van uw rijgewoonten.

-

Volgens de samenvatting van het onderhoudsplan:
De lijst met gedekte onderdelen vindt u in de
Algemene Voorwaarden
ONDERHOUD [ ONDERHOUD EN
VERVANGING VAN SLIJTAGEONDERDELEN ]

PEUGEOT
SERVICECONTRACTEN
SERENITEIT VOOR DE GEBRUIKER

Een vast budget: eenmalige contante betaling of
vaste maandelijkse aflossingen zonder bijkomende
kosten naargelang uw contract en de gekozen
prestaties.
AP | CDS | GA | CDS | 4 | 18 | 0 | NL | 1118

Enkele voorbeelden van mogelijke
combinaties…

JA

Uitbreiding van de pechverhelping zoals voorzien
in uw contractuele garantie.
VERLENGING VAN DE CONTRACTUELE GARANTIE*

COMBINATIES LOOPTIJD /
KILOMETERSTAND

OPT
IWAY
BUD
GET

PECHVERHELPING ONDERWEG

RIJ MET EEN GERUST GEMOED

REVIS
ION
BOO
K

Contracten voor gemoedsrust op maat door
zelf uw niveau van zekerheid te kiezen:

PEUGEOT
SERVICECONTRACTEN

VOORNAAMSTE PRESTATIES
VAN DE 4 SERVICECONTRACTEN VAN PEUGEOT
OPT
IW
EXTE AY
NSIO
N

TOTALE
VRIJHEID

* Vanaf de datum van eerste inschrijving van uw Peugeot tot de datum van zijn achtste verjaardag op
voorwaarde dat een jaarlijks onderhoud uitgevoerd werd in het PEUGEOT-net. Gratis bijstand in geval
van pech (mechanisch, elektrisch en elektronisch excl. batterij) en ongevallen, zonder kilometerbeperking.
Voor een overzicht van de voertuigen die niet in aanmerking komen voor het PEUGEOT Assistanceaanbod, verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden vindt u in het
PEUGEOT-net of op www.peugeot.be. V.U.: Stefaan De Doncker, Peugeot België-Luxemburg NV, Avenue
de Finlande 8 - B-1420 Braine-l’Alleud, KBO-nr. 0403.461.107, telnr.: 078/15.16.15

MECHANISCHE EXPERTISE
De garantie van de PEUGEOT-expertise met de
zekerheid dat het onderhoud wordt uitgevoerd
volgens de voorschriften van de constructeur.

PROBLEEMLOZE HERVERKOOP
Voertuig gevaloriseerd bij herverkoop:
overdraagbaarheid van elk contract, contant
betaald, in geval van herverkoop voor het einde van
de looptijd.
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OPTIWAY EXTENSION

REVISION BOOK

OPTIWAY BUDGET

OPTIWAY MAINTENANCE

Peugeot Assistance is inbegrepen in alle
Servicecontracten van Peugeot

Peugeot Assistance is inbegrepen in alle
Servicecontracten van Peugeot

Peugeot Assistance is inbegrepen in alle
Servicecontracten van Peugeot

Peugeot Assistance is inbegrepen in alle
Servicecontracten van Peugeot

Een eenvoudige oplossing die de contractuele
garantie van PEUGEOT verlengt, aangevuld met
pechverhelping in verscheidene Europese landen**.

Een contract om de onderhoudskosten van uw wagen
perfect onder controle te houden en de optimale
werking te verzekeren in termen van veiligheid,
prestaties en comfort.

Uitbreiding met de prestaties en opties van de
contracten Optiway Extension & Revision Book .

Een complete dekking om u het leven gemakkelijker
te maken: verlenging van contractuele garantie,
onderhoud en vervanging van slijtageonderdelen.

De betaling van onderdelen en werkuren voor
alle gebreken aan mechanische, elektrische en
elektronische onderdelen na de periode van de
contractuele garantie.

Onderhoud en terugbetaling van interventies in het
kader van de samenvatting van het onderhoudsplan
van uw voertuig zoals voorgeschreven door
Automobiles PEUGEOT*.

Inschrijving voor het contract mogelijk tot het
einde van de 24e maand na de datum waarop de
contractuele garantie is ingegaan.

Inschrijving voor het contract mogelijk tot het
einde van de 12e maand na de datum waarop de
contractuele garantie is ingegaan.

Aanpassing aan het contract mogelijk, eenmalig, tot
drie maanden/10.000 kilometer voor het einde van het
contract en mits administratiekosten worden betaald.

Bijkomende voorwaarden:
• de wagen moet toebehoren aan zijn eerste eigenaar.
• de wagen mag zijn eerste geplande
onderhoudsbeurt nog niet hebben gekregen.
• er mogen nog geen slijtageonderdelen vervangen
zijn aan de wagen.
• de wagen mag niet meer dan 40.000 kilometer
hebben afgelegd.
Aanpassing aan het contract mogelijk, eenmalig, tot
drie maanden/10.000 kilometer voor het einde van het
contract en mits administratiekosten worden betaald.

Omvat de verlenging van de contractuele garantie,
het onderhoud en PEUGEOT Assistance, om alle
risico’s te dekken en te anticiperen op onverwachte
kosten en problemen tijdens de levenscyclus van uw
voertuig.
Inschrijving voor het contract mogelijk tot het
einde van de 12e maand na de datum waarop de
contractuele garantie is ingegaan.
Bijkomende voorwaarden:
• de wagen moet toebehoren aan zijn eerste eigenaar.
• de wagen mag zijn eerste geplande
onderhoudsbeurt nog niet hebben gekregen.
• er mogen nog geen slijtageonderdelen vervangen
zijn aan de wagen.
• de wagen mag niet meer dan 40.000 kilometer
hebben afgelegd.
Aanpassing aan het contract mogelijk, eenmalig, tot
drie maanden/10.000 kilometer voor het einde van het
contract en mits administratiekosten worden betaald.

Niet contractueel document, niet bindend ten aanzien van PEUGEOT. Alle prijzen zijn beschikbaar in het PEUGEOT-net. 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.
* Vraag het advies van uw normale verkooppunt om te bepalen welk onderhoudsniveau het best aansluit bij uw rijgewoonten. ** Voor meer details verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden, die beschikbaar zijn in het PEUGEOT-net of op www.peugeot.be

Omvat de prestaties van de contracten Optiway
Extension & Budget +:

+ VERVANGING VAN SLIJTAGEONDERDELEN
door onderdelen met contractuele garantie.

+ OPTIES
De lijst met opties en gedekte onderdelen vindt u in de
Algemene Voorwaarden.

Inschrijving voor het contract mogelijk tot het
einde van de 12e maand na de datum waarop de
contractuele garantie is ingegaan.
Bijkomende voorwaarden:
• de wagen moet toebehoren aan zijn eerste eigenaar.
• de wagen mag zijn eerste geplande
onderhoudsbeurt nog niet hebben gekregen.
• er mogen nog geen slijtageonderdelen vervangen
zijn aan de wagen.
• de wagen mag niet meer dan 40.000 kilometer
hebben afgelegd.
Aanpassing aan het contract mogelijk, eenmalig, tot
drie maanden/10.000 kilometer voor het einde van het
contract en mits administratiekosten worden betaald.

