
Kijk op www.peugeot.nl voor de algemene voorwaarden verlengde garantieverzekering.
Peugeot werkt voor de garantieverzekering samen met Allianz Partners.

Met een Peugeot Zekerheidsplan kies je 
voor een garantieverzekering die de garantie 
verlengt tot 3, 4 of 5 jaar. Een Peugeot Erkend 
Reparateur verhelpt dan gratis en vakkundig 
alle elektrische, hydraulische of mechanische 
problemen die onder de dekking vallen.

Daarnaast betekent regulier onderhoud bij  
jouw dealer ook dat je pechhulp verlening hebt  
in heel Nederland.

Je kunt deze verlengde garantieverzekering  
direct afsluiten bij aanschaf van je nieuwe 
auto, maar ook gedurende de standaard 
garantieperiode van 24 maanden.

WAT IS VERZEKERD?

Verzekerd zijn de kosten van:
•  het vervangen of repareren van defecte 

onderdelen van het verzekerde voertuig, en;
•  het arbeidsloon. Het repareren of vervangen 

moet gebeuren volgens de regels.

Met onderdelen bedoelen wij:
•  alle af fabriek gemonteerde mechanische, 

elektrische en hydraulische onderdelen  
en accessoires.

VOORDELEN  
VAN DE PEUGEOT 
ZEKERHEIDSPLAN 
VERLENGDE GARANTIE:

  Grip op jouw autokosten

  Persoonlijke service tegen 
scherpe tarieven

  Je betaalt nooit teveel 
dankzij een ruime keuze 
aan looptijden en maximum 
kilometrages

  Mogelijkheid tot maandelijkse 
betaling zonder extra kosten 
bij aanschaf van een nieuwe 
auto

  Alle werkzaamheden worden 
uitgevoerd door een Peugeot 
Erkend Reparateur

  24 uur per dag, 7 dagen per 
week pechhulpverlening met 
Peugeot Assistance NL-basis

  Overdraagbaar indien je  
de auto verkoopt

  Géén eigen risico

PEUGEOT ZEKERHEIDSPLAN.
JARENLANG ZORGELOOS RIJDEN.

BEKIJK DE PRIJZEN VAN PEUGEOT ZEKERHEIDSPLAN AAN DE ACHTERZIJDE.



PEUGEOT ZEKERHEIDSPLAN.
VERLENGDE GARANTIE.

(Prijzen incl. BTW)

LOOPTIJD MAXIMAAL TOTAAL KILOMETRAGE
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108
36 mnd. € 149 € 179 € 189 € 199 € 209 € 219 € 239

48 mnd. € 229 € 279 € 309 € 319 € 339 € 349 € 379

60 mnd. € 319 € 389 € 439 € 459 € 479 € 499 € 549

208 / 2008
36 mnd. € 169 € 189 € 209 € 219 € 229 € 239 € 259

48 mnd. € 249 € 309 € 349 € 359 € 379 € 399 € 439

60 mnd. € 349 € 429 € 489 € 509 € 539 € 559 € 619

308 / 3008
36 mnd. € 199 € 229 € 259 € 269 € 289 € 299 € 329

48 mnd. € 309 € 389 € 449 € 469 € 489 € 509 € 569

60 mnd. € 439 € 559 € 639 € 669 € 709 € 739 € 819

508 / 5008 /  
Partner Tepee /  
Rifter / Traveller

36 mnd. € 239 € 289 € 329 € 349 € 369 € 389 € 429

48 mnd. € 399 € 509 € 599 € 629 € 659 € 689 € 769

60 mnd. € 569 € 739 € 859 € 899 € 959 € 999 € 1.119

ELECTRIC

e-208 / e-2008 / e-Rifter /  
e-Traveller / e-Partner / 
e-Expert / e-Boxer / Ion

36 mnd. € 159 € 179 € 199 € 199 € 209 € 219 € 229

48 mnd. € 239 € 289 € 319 € 329 € 349 € 359 € 389

60 mnd. € 329 € 409 € 459 € 469 € 499 € 509 € 559

Partner / Expert
36 mnd. - - - € 349 - € 379 € 419

48 mnd. - - - € 619 - € 679 € 759

60 mnd. - - - € 899 - € 989 € 1.099

Boxer
36 mnd. - - - € 409 - € 449 € 499

48 mnd. - - - € 749 - € 829 € 929

60 mnd. - - - € 1.089 - € 1.209 € 1.349
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