PEUGEOT FINANCE

de motor van uw dromen

Welkom in uw MYPeugeot wereld
Een Peugeot... Daar heeft u altijd al van gedroomd, maar hoe kunt u
uw droom in vervulling laten gaan?
Wie beter dan Peugeot Finance kan u een financieringsoplossing aanbieden
om uw Peugeot aan te schaffen? In functie van uw budget, uw gebruik en uw
kilometeraantal zoekt uw Peugeot-verdeler samen met u naar de ideale oplossing.

"  L et op, geLd Lenen kost ook geLd"

Peugeot Private Lease

PEUGEOT AUTOFIN

Leasing nu ook beschikbaar
voor particulieren

Een kredietformule waarbij u zich
zo vrij als een vogel voelt

EENVOUD: één bedrag voor al uw autokosten
ALL IN: U houdt uw budget onder controle
Bij Peugeot Private Lease* is, met uitzondering van de brandstof, alles inbegrepen.
Met andere woorden: als u ervoor kiest, rijdt u zonder zorgen met uw nieuwe Peugeot en weet u
precies waar u aan toe bent.
Dit is inbegrepen:
• gebruik van de wagen,
• taksen (verkeersbelasting en inverkeerstelling),
• verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en Full Omnium,
• periodiek onderhoud en zomer- en winterbanden (winterbanden in optie),
• wisselstukken,
• constructeurswaarborg gedurende de hele looptijd van het contract,
• bijstand op de weg binnen Europa.
Nog meer goed nieuws?

Soepelheid: Een looptijd naar keuze met of zonder voorschot
Gemoedsrust: Een vaste maandelijkse afbetaling tot het einde van
uw contract
Met Peugeot Autofin* heeft u de keuze om wel of niet een voorschot te betalen.

• U zet niet onnodig uw kapitaal vast, want u betaalt enkel voor het gebruik van uw wagen.

De betaling gebeurt via maandelijkse vaste afbetalingen op maximum 72 maanden

• U betaalt geen enkel voorschot.

(volgens de wettelijke bepalingen, van toepassing op particulieren).

• Met een autowereld die in volle verandering is (hybride, elektrisch...) neemt u geen enkel risico in
verband met de restwaarde van uw voertuig.
• Na afloop van het contract brengt u uw wagen terug en kunt u hem inruilen voor een nieuwe.
• U rijdt dus steeds met de nieuwste Peugeot.
* Aanbieding verhuur op lange termijn onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier en geldig voor particulieren, verblijvend in België.

* Kredietvorm: lening op afbetaling met of zonder voorschot en een maximum duur van 72 maanden.
Kredietaanbod onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier.

PEUGEOT STRETCHING

PSA CREDIT PROTECTION

Verander naar hartelust
van Peugeot

Geen vuiltje aan de lucht...

Toegankelijkheid: Een zeer lage maandelijkse afbetaling aangepast aan
uw budget
Gemak: Een gegarandeerde overnamewaarde
Vernieuwing: Een nieuwe auto die regelmatig vervangen wordt
Met de financiering Peugeot Stretching* kunt u op een originele en intelligente manier uw nieuwe
Peugeot aanschaffen.
Aan het einde van het contract krijgt u de keuze tussen:
• uw Peugeot houden en het laatste, overeengekomen aflossingsbedrag betalen,
• een nieuwe Peugeot kopen. In dit geval neemt uw verdeler uw oude Peugeot over en regelt hij
de laatste afbetaling (gegarandeerde afkoopwaarde).
Met Peugeot Stretching betaalt u enkel het gebruik van de wagen. U kunt zich dus sneller een
nieuwe wagen veroorloven met een budget dat alles omvat en u hoeft zich niet de minste zorgen
te maken.

* Kredietvorm: lening op afbetaling met een minimum voorschot van 15% en een maximum duur van 60 maanden.
Kredietaanbod onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier.

Vooruitziendheid: DE ZEKERHEID VAN UW MAANDELIJKSE AFBETALINGEN
BIJ ZWARE TEGENSLAG
Totale zekerheid: EEN BESCHERMING BIJ OVERLIJDEN, INVALIDITEIT OF
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
De formule PCP CLASSIC* garandeert u:
• de terugbetaling van uw lening in geval van overlijden of volledige en bestendige invaliditeit,
• de betaling van uw maandelijkse aflossingen gedurende de periode van volledige en tijdelijke,
aanvaarde arbeidsongeschiktheid.
Bovendien, als u met twee de financiering ondertekent, dekt de formule PCP DUO*:
• de hoofdontlener voor dezelfde risico’s als de PCP classIc,
• de mede-ontlener in geval van overlijden**.
Er bestaan oplossingen voor kredietbescherming op ieders maat.
Aarzel niet advies in te winnen bij uw verdeler.
* PCP Classic en PCP Duo zijn collectieve verzekeringscontracten en onderschreven door PSA Finance Belux N.V. bij PSA
Life Insurance Europe Limited, een levensverzekeringsmaatschappij, handelend in vrijheid van dienstverlening in Malta
onder het nummer C68966 – Maatschappelijke zetel: Mediterranean building, 53 abate rigords street, ta’Xbiex, XbX1122
Malta. Autoriteit belast met de controle: Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.
Deze verzekeringsmaatschappij is een indirect filiaal van Peugeot S.A., waarvan PSA Finance Belux n.v. ook een indirect
filiaal is. Deze types van verzekeringen kunnen bij tal van maatschappijen afgesloten worden. De informatie hierboven
wordt louter informatief medegedeeld. Enkel de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract zijn wettelijk
bindend. ** Indien beide eventuele ontleners exact dezelfde dekking wensen, kunnen zij elk een PCP Classic ondertekenen.

PEUGEOT Verzekering

De autoverzekering die aan
alles denkt

GARANTIE: Geen waardeverlies van uw nieuwe wagen gedurende drie jaar
Uitgebreide dekking: De overnameprijs van uw oude wagen gedekt tot aan
de levering van de nieuwe
Bescherming van het voertuig
• Bij totaalverlies of diefstal kunt u bij Peugeot Verzekering* kiezen voor een klassieke vergoeding
in cash of een nieuwe Peugeot met dezelfde cataloguswaarde. Deze waardegarantie is geldig
gedurende de eerste 3 levensjaren van uw Peugeot.
• 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.
• 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.

*Het product Peugeot Verzekering werd ontwikkeld door A X A, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht. Het
verzekeringscontract wordt gesloten voor een looptijd van een jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Vergeet niet alvorens het product te
onderschrijven de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. De aangeboden dekkingen zijn uitgebreid en worden uitgelegd in de verzekeringsvoorwaarden
waarin eveneens de eventuele beperkingen of uitsluitingen van de waarborgen zijn gepreciseerd. U kan deze documenten gratis verkrijgen via de website op
het adres www.peugeot.be.
In het geval van een eventuele klacht kan u beroep doen op de dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 1170 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Indien
de u aangeboden oplossing niet voldoet, kan u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, de Meeûsplein 35 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Bescherming van de bestuurder
• Deze optie vergoedt de verwondingen van de bestuurder en de kosten die daaruit voortvloeien.
De Click: hebt u een ongeval, dan voorkomt de click dat uw premie verhoogt.
Bescherming van de mobiliteit
•D
 ankzij uw omnium mag u bij diefstal of totaalverlies in afwachting van uw nieuwe Peugeot al
vanaf de eerste dag rekenen op een vervangwagen voor een periode van maximaal 3 maanden.

Wilt u meer weten over alle voordelen en voorwaarden van Peugeot Verzekering
of een offerte krijgen?
Bel gratis zonder nog te wachten naar 0800 96 391.

Peugeot Verzekering is een product van A X A Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) Maatschappelijke
zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel • Tel. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 KBO nr: BT W BE 0404.483.367 RPR Brussel. PSA Finance Belux N.V, Avenue de
Finlande 4-8 te 1420 Braine-l’Alleud (KBO nr. 0417.159.386 - Tel.: +32 2 370 77 11 - Fax: +32 2 332 12 33 - psafinance@ psa-finance.com - inschrijvingsnummer
FSMA 019653A – IBAN: BE86 3100 0100 5250 – BIC: BBRU BE BB), treedt op als verbonden verzekeringsagent van A X A 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.

SERVICESCONTRACTEN

SERVICESCONTRACTEN

ZONNEKLAAR

EN BETROUWBAAR

KIES DE DIENST DIE BIJ U PAST
U kunt uw onderhoudsbeurten maandelijks afbetalen, uw garantie verlengen en de vervanging van
slijtdelen budgetteren. U kunt ook inschrijven op opties: 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
Uw wagen geniet van een garantie en/of onderhoud volgens de normen, met de juiste onderdelen en
de 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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ONDERHOUD

ONDERHOUD

ONDERHOUD

ONDERHOUD

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

Onderhouden en
prestaties die voorzien
zijn in het onderhoudsboekje van uw voertuig
+ Assistance plus
+ Dekking van
mechanische, elektrische
en elektronische defekten

Onderhouden en
prestaties die voorzien
zijn in het onderhoudsboekje van uw voertuig
+ Assistance plus
+ Dekking van mechanische,
elektrische en elektronische
defekten
+ Vervanging van
slijtageonderdelen

Dekking van mechanische,
elektrische en
elektronische defekten
+ Assistance plus

ASSISTANCE PLUS: Komt 24/24 & 7/7 tussen in Europa, ingeval van pech, ongeval, diefstal, verlies of sleutels in de auto laten liggen, een probleem of
fout met de brandstof, lekke band of glasbreuk, vastraken, brand, vandalisme. Omvat: depannage en slepen van de wagen naar een Peugeot- garage,
accommodatie of hulp bij de verderzetting van de reis en uitlenen van een wagen voor 30 d (zelfs 40 d in geval van diefstal).

MyPeugeot
Een unieke ervaring
bij elke verplaatsing
Door Peugeot te kiezen, kiest u meer dan een wagen…
U kiest een andere manier om u te verplaatsen.
Gewaarschuwd worden voor een onderhoud, uw boorddocumenten
bekijken op uw smartphone of een parkeerplaats vinden in
de buurt… MyPeugeot stelt u een directe en persoonlijke oplossing
voor, waar u ook bent.
Van het onderhoud tot uw servicecontracten
en financiering. En van uw interessepunten tot een pak exclusieve
voordelen.
Met MyPeugeot beheert u uw wagen en al uw verplaatsingen
via uw smartphone of computer.

Schrijf u in!
www.MyPeugeot.be
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