SERVICECONTRACTEN
ZONNEKLAAR EN
BETROUWBAAR

PEUGEOT SERVICECONTRACTEN:
OP MAAT GEMAAKT!
KIES DE DIENST DIE BIJ U PAST
Dankzij de Peugeot OPTIWAY-contracten kunt u uw onderhoudsbeurten maandelijks afbetalen, uw garantie verlengen en de
vervanging van slijtdelen budgetteren. U kunt zich ook aan opties abonneren: Assistance Plus, vervangwagen wanneer uw
wagen binnen moet voor herstelling of onderhoud, technische controle, vervanging en opslag van zomer- en winterbanden.

PAS UW CONTRACT AAN UW GEBRUIK AAN
Onze contracten zijn beschikbaar voor een periode van 6 maanden tot 8 jaar en voor 10.000 tot 200.000 gereden km.

VRIJWAAR UW AUTOKAPITAAL
Met de Servicecontracten van Peugeot geniet uw wagen van een onderhoud en/of garantie volgens de normen,
met de juiste onderdelen en expertise van Peugeot. Zo optimaliseert u het gebruik en de herverkoop van uw Peugeot.

BESCHERM UZELF
Onze contracten zijn bekend in heel Europa. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan tijdens uw reis.
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REVISIONS BOOK

OPTIWAY BUDGET

OPTIWAY MAINTENANCE

OPTIWAY EXTENSION

VERVANGING
VAN SLIJTDELEN

VERLENGING
GARANTIE

ASSISTANCE
PLUS

ONDERHOUD

VERVANGING
VAN SLIJTDELEN

Onderhoud en prestaties
die voorzien zijn in het
onderhoudsboekje van uw voertuig

VERLENGING
GARANTIE

ASSISTANCE
PLUS

ONDERHOUD

Wij dragen zorg voor
mechanische, elektrische en
elektronische defecten
+
Assistance Plus
+
Onderhoud en prestaties
die voorzien zijn in het
onderhoudsboekje van uw voertuig

ASSISTANCE PLUS : komt 24u/24 & 7d/7 tussen in Europa, in geval van pech, ongeval, diefstal, verlies van sleutel of sleutel in de auto gelaten,
brandstoftekort of verkeerd getankt, lekke band of glasbreuk, vastlopen, brand, vandalisme. Omvat: pechverhelping en wegslepen van de
auto naar de dichtstbijgelegen Peugeot-garage of naar de plaats gekozen door de klant in een straal van 20 km van de plaats van het incident,
repatriëring van de auto of verderzetting van de reis en een huurwagen voor 30 dagen (tot 40 dagen in geval van diefstal).

VERVANGING
VAN SLIJTDELEN

VERLENGING
GARANTIE

ASSISTANCE
PLUS

ONDERHOUD

Vervanging van slijtdelen
+
Wij dragen zorg voor
mechanische, elektrische en
elektronische defecten
+
Assistance Plus
+
Onderhoud en prestaties
die voorzien zijn in het
onderhoudsboekje van uw voertuig

VERVANGING
VAN SLIJTDELEN

VERLENGING
GARANTIE

ASSISTANCE
PLUS

Wij dragen zorg voor
mechanische, elektrische en
elektronische defecten
+
Assistance Plus

ONDERHOUD

BESCHIKBARE OPTIES volgens het gekozen contract : Assistance Plus - Vervangwagen in geval van immobilisatie in de garage of tijdens het
onderhoud - Zomerbanden - Winterbanden op bestaande velgen of op metalen velgen - Opslag van de banden - Bezoek technische controle
en de voorbereiding hiervoor.

DE TARIEVEN IN EEN OOGOPSLAG!
> Alle tarieven zijn verkrijgbaar in uw Peugeot-verkooppunt. U hebt de mogelijkheid om het contract te ondertekenen tot
12 maanden na de levering van het nieuwe voertuig.
> De betaling kan in één keer gebeuren, of onder de vorm van een abonnement, zonder kosten.

BIJVOORBEELD: VOOR
60 MAANDEN/70.000 KM
PRIJZEN PER MAAND BTW INCL.
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108

17,48 €

25,71 €

33,99 €

9,80 €

208

17,62 €

32,13 €

44,15 €

12,05 €

308

18,13 €

34,07 €

44,35 €

12,45 €

2008

17,62 €

32,13 €

44,15 €

12,05 €

3008

21,45 €

38,93 €

51,17 €

14,25 €

3008 Hybrid

21,45 €

38,93 €

53,98 €

14,77 €

5008

18,97 €

41,28 €

53,22 €

16,99 €

508

17,57 €

38,41 €

52,21 €

17,56 €

508 RXH

20,55 €

41,03 €

54,54 €

18,27 €

4008

24,02 €

48,79 €

71,28 €

22,20 €

Partner

18,40 €

28,57 €

37,59 €

10,90 €

Expert

17,60 €

36,79 €

51,95 €

13,48 €

Boxer

18,34 €

38,48 €

54,43 €

18,07 €

Prijzen BTW incl. per maand, excl. commerciele actie.
Prijzen BTW incl. per maand, excl. commerciele actie, Assistance Plus inclusief.
Deze informatie alsook de prijzen zijn indicatief en niet bindend. Peugeot behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
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