
NEW PEUGEOT 208

€ 329 /maand*  
(incl. btw -
zonder voorschot)

€ 379,89

NEW PEUGEOT 2008

€ 369 /maand*  
(incl. btw -
zonder voorschot)

€ 414,34

GENIET VAN DEZE 
TIJDELIJKE AANBIEDING

PRIVATE LEASE

Voor wie?
Actie voorbehouden aan particuliere klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro.
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Renting is voorbehouden voor vrije beroepen, zelfstandigen en kmo’s. De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na 
aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.

Actie geldig tot 15/07/2019 voorbehouden aan de professionele klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro.

*Prijsvoorbeeld voor een lange termijnhuur met de opties, packs en diensten op 01/04/2019 voor een looptijd van 60 maanden en 20.000 kilometer per jaar voor
een BMW X1 sDrive 18i 100kW – 136 pk voor gereduceerd vermogen (140 pk met volledig vermogen). 

Gemiddeld verbruik en CO2: 6,1l/100 km en CO2 = 132
De huurprijs omvat: onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale slijtage, verkeersbelasting, wegenbelasting, BA verzekering,

dienst Perfecta met eigen risico van EUR 690, rechtsbijstand, bestuurdersverzekering, Europese pechverhelping, vervangend vervoer één categorie lager
na 24 uur immobilisatie. Brandstof en de verkeersboetes zijn niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs.

De uitrusting en de afwerking van het afgebeelde model verschilt van het voorgestelde model aan € 429 per maand.
Arval, BNP Paribas Fortis en Fintro kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor een afwijkende levertermijn.

Reclamedrukwerk. Niet-contractuele beelden.

RENTING
Een vaste huurprijs die alle kosten 
van de wagen dekt

EUROPESE PECHVERHELPING
24u/24 en 7d/7

VERVANGWAGENONDERHOUD EN REPARATIE

ZOMER- EN WINTERBANDEN

TENLASTENEMING VAN SCHADE
Rijden zonder zorgen

MY ARVAL MOBILE
Beheer zelf uw voertuig overal en 
altijd

VERZEKERINGEN*

*De BA verzekering is verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel.
Deze verzekeringen kunnen via Arval worden geregeld of bij de verzekeraar van uw keuze.

Actie enkel geldig van woensdag 1 januari t.e.m. dinsdag 30 juni 2020

www.arval.be/nl/privatelease

For the many  
journeys in life

Ook beschikbaar in diesel én 100 % elektrische versie.



DEZE DIENSTEN ZIJN STANDAARD IN DE PRIJS INBEGREPEN

Onderhoud en reparatie
Voor een wagen in perfecte staat

Tenlasteneming van schade
Rijden zonder zorgen

Vervangwagen
Een vervangwagen in geval van 
immobilisatie langer dan 24 uur

Zomer- en winterbanden
Onbeperkt aantal banden gedurende 
de hele duur van het contract

Verzekeringen**

Goed verzekerd op de baan

Europese pechverhelping
Herstelling of takelen van de wagen
24u/24 en 7d/7

Onweerstaanbaar design met uitgesproken sportieve looks

Veiligheid en besturing
• ABS
• Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening en  

antikleminrichting
• Elektrisch bediende buitenspiegels
• Onrechtstreekse detectie van te lage bandenspanning
• ESP met functie Hill Assist en Auto Safety Brake
• Safety Pack
• Manueel bediende ruiten achteraan
• Adaptieve frontale airbags voor bestuurder en passagier.  

laterale airbags voor bestuurder en passagier vooraan.  
gordijnairbags op de buitenste plaatsen voor- en achteraan

• Manuele koplampregeling op het dashboard

Comfort
• Drie hoofdsteunen achteraan
• Isofix-bevestigingspunten met Top-Tether op de buitenste 

plaatsen achterin
• Niet-verlicht zonnescherm met make-up spiegel +  

plafondlampje vooraan (1 spot en 2 leeslampjes).  
kofferbakverlichting

• Bestuurderszetel met manueel verstelbare van de zitting
• 1 Afstandsbediening + een reservesleutel
• Manuele airconditioning met bediening via het touchscreen
• Verwarmbare buitenspiegels
• Koffervloer met zijdelingse riem
• Centrale vergrendeling (afstandsbediening + reservesleutel)

Afwerking
• Dashboard met slush-afwerking en deurpanelen vooraan  

met sierlijsten in imitatiecarbon
• Binnenspiegel met manuele dag-nachtregeling
• Multifunctioneel stuurwiel in splitleder
• Radio met capacitief 7” touchscreen (SD). 1 USB-aansluiting  

op de middenconsole. Mirror Screen. Bluetooth
• Buitenspiegelhulzen in koetswerkkleur
• Rooster met verchroomde blokken
• Dagrijlichten (DRL) met LED-lichtsignatuur onder de  

koplampen
• Getinte zijruiten achteraan en verwarmbare getinte  

achterruit
• 16” Stalen velgen met Plaka wieldoppen en  

bandenherstellingskit

Selectie van de standaarduitrusting

Alle prijzen van de verschillende motorisaties zijn op de laatste pagina terug te vinden.

• Metaalkleur 
• Hindernissendetector achteraan
• Peugeot Connect: Geconnecteerd 3D-navigatiesysteem met  

spraakherkenning

Toegevoegde opties

Actie enkel geldig van woensdag 1 januari 
t.e.m. dinsdag 30 juni 2020

NEW PEUGEOT 208
1.2 PureTech Active

Benzine
4,1 l/100 km

5 manuele  
versnellingen

94 g/km

€ 329
€ 378,89

/maand*  
incl. btw 
zonder voorschot

5 deuren75 pk - 55 kW



DEZE DIENSTEN ZIJN STANDAARD IN DE PRIJS INBEGREPEN

Onderhoud en reparatie
Voor een wagen in perfecte staat

Tenlasteneming van schade
Rijden zonder zorgen

Vervangwagen
Een vervangwagen in geval van 
immobilisatie langer dan 24 uur

Zomer- en winterbanden
Onbeperkt aantal banden gedurende 
de hele duur van het contract

Verzekeringen**

Goed verzekerd op de baan

Europese pechverhelping
Herstelling of takelen van de wagen
24u/24 en 7d/7

Compacte en polyvalente SUV met een opwindend design én innovatieve PEUGEOT 3D i-Cockpit®

Veiligheid en besturing
• ESP met Hill Assist en Auto Safety Brake (blokkering van  

de remmen bij een ongeval)
• Hindernissendetector achteraan
• ABS
• Indirecte detectie van een te lage bandenspanning
• Pack Safety
• Dagrijlichten (DRL) met Led-lichtsignatuur onder de  

koplampen
• Led-achterlichten met 3 klauwen
• Centrale deurvergrendeling

Comfort
• Niet-verlicht zonnescherm met make-up spiegel +  

Plafondlampje vooraan (1 spot + 2 leeslampjes) +  
Kofferruimteverlichting

• Manuele koplampregeling op het dashboard
• Manueel inklapbare buitenspiegels
• Manueel verstelbare zitting van de bestuurderszetel
• Manuele airconditioning met bediening via het touchscreen
• Isofix-bevestigingspunten op de buitenste plaatsen achteraan 

en op de passagierszetel + Top Tether
• Drie hoofdsteunen achteraan
• Vier handgrepen
• Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening  

en antikleminrichting
• Verwarmbare en elektrische verstelbare buitenspiegels

Afwerking
• Analoog instrumentenbord met 3.5” LCD-matrixscherm in kleur

• Radio met 7” touchscreen (SD) + 1 USB-aansluiting op de  
middenconsole + Mirror Screen (Apple CarPlay/MirrorLink®) +  
Bluetooth-connectiviteit

• Multifunctioneel stuur in splitleder
• Dashboard en deurpanelen vooraan met sierlijnen in imitatie-

carbon
• Getinte achterzijruiten en getinte achterruit met verwarming
• Zwart radiatorrooster met korrelafwerking
• Buitenspiegelschelpen in carrosseriekleur
• Zichtbare uitlaatpijp
• Glanzend zwarte sierstrip tussen de achterlichten
• Zwart achterschort boven- en onderaan met korrelafwerking
• Zwart achterschort bovenaan met korrelafwerking en  

glanzend zwart onderaan
• Zwarte wielkasten met korrelafwerking
• Binnenspiegel met manuele dag- en nachtregeling
• Koffervloer met zijdelingse riem
• 16” Stalen velgen met biton Nolita wieldop + herstelkit lekke 

band
• Frontale airbags voor bestuurder en passagier. laterale airbags  

voorraan. gordijnairbags op de buitenste plaatsen voor- en 
achteraan

Selectie van de standaarduitrusting

• Metaalkleur 
• Hindernissendetector achteraan
• Peugeot Connect: Geconnecteerd 3D-navigatiesysteem met  

spraakherkenning + Connect SOS

Toegevoegde opties

Actie enkel geldig van woensdag 1 januari 
t.e.m. dinsdag 30 juni 2020

NEW PEUGEOT 2008
1.2 PureTech Active

Benzine 
4,6 l/100 km

6 manuele  
versnellingen

105 g/km

€ 369
€ 414,34

/maand*  
incl. btw 
zonder voorschot

5 deuren100 pk - 75 kW

Alle prijzen van de verschillende motorisaties zijn op de laatste pagina terug te vinden.



Juridische informatie

Private Lease is voorbehouden voor particuliere BNP Paribas Fortis & Fintro Retail Banking klanten. Private Lease is een product aangeboden door Arval Belgium nv, met 
tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.

Dit reclamedrukwerk geldt niet als aanbod. Een leaseovereenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van uw dossier door Arval Belgium nv en zal steeds onderwor-
pen zijn aan de algemene voorwaarden inzake Private Lease van Arval Belgium nv. Tijdelijke actie geldig van 1/1/2020 t.e.m. 30/6/2020 of tot zolang de voorraad strekt.

*De geafficheerde maandelijkse huurprijs (btw inbegrepen) hangt af van de overeengekomen looptijd en jaarkilometrage.

De huurprijs omvat onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale slijtage, verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling (BIV), afschrij-
ving en interest, btw, Europese pechverhelping, bij immobilisatie van uw wagen langer dan 24 uur vervangend vervoer één voertuigklasse lager, Perfecta (tenlasteneming 
door Arval van het risico op schade, totaal verlies of diefstal) met eigen risico (forfaitair bedrag te uwen laste in geval van schade, totaal verlies of diefstal) en verzekerin-
gen** (BA-verzekering, rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering).

**De BA-verzekering, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze door Arval worden geregeld. Deze verzekeringen kunnen echter 
ook via de verzekeraar van uw keuze geregeld worden. De BA-verzekering is wettelijk verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel.

Niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: brandstof en verkeersboetes. Bij het verstrijken van de looptijd gebeurt er een afrekening van kilometers aan verrekenprijzen 
vermeld in het contract. Bij voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend. De levertermijn van de wagen hangt af van 
de beschikbaarheid bij de constructeur en/of invoerder en van de gekozen configuratie.

Reclamedrukwerk. Arval kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuiste informatie in dit document.

Verantwoordelijke uitgever: Arval Belgium nv - Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPR Brussel BTW BE 0436.781.102, nevenverzekeringstussenpersoon geregistreerd bij de FSMA  
onder het nummer 047238 A. Rekeningnummer: BE54 0016 0303 1797.

Afgebeelde foto’s zijn louter ter illustratie en kunnen van het aangeboden model afwijken.

0 g/km

NEW PEUGEOT 208 1.2 PureTech Active NEW PEUGEOT 2008 1.2 PureTech Active

10.000 km 15.000 km 20.000 km

36 maanden € 399* € 409* € 429*

48 maanden € 359* € 369* € 389*

60 maanden € 329* € 349* € 369*

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 359,53

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 398,16

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 629,98

10.000 km 15.000 km 20.000 km

36 maanden € 469* € 479* € 489*

48 maanden € 409* € 419* € 439*

60 maanden € 369* € 389* € 409*

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 421,80

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 467,25

Diensten inbegrepen met eigen risico van € 691,80

94 g/km 105 g/km75 pk - 55 kW 100 pk - 75 kW

NEW PEUGEOT 208 1.5 BlueHDi 100 Active NEW PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDi 75 Active

10.000 km 15.000 km 20.000 km

36 maanden € 429* € 449* € 459*

48 maanden € 379* € 399* € 419*

60 maanden € 349* € 369* € 389*

10.000 km 15.000 km 20.000 km

36 maanden € 479* € 499* € 519*

48 maanden € 429* € 449* € 469*

60 maanden € 389* € 409* € 429*

90 g/km 96 g/km100 pk - 74 kW 100 pk - 74 kW

NEW PEUGEOT E-208 Active NEW PEUGEOT E-2008 Active

10.000 km 15.000 km 20.000 km

36 maanden € 639* € 659* € 669*

48 maanden € 539* € 559* € 579*

60 maanden € 479* € 499* € 519*

340 km autonomie
30 minuten voor 80% van de autonomie

10.000 km 15.000 km 20.000 km

36 maanden € 669* € 679* € 689*

48 maanden € 569* € 579* € 599*

60 maanden € 499* € 519* € 539*

310 km autonomie

0 g/km136 pk - 100 kW 136 pk - 100 kW

Benzine

Diesel

100% elektrische versie


