
Groen ondernemen
Duurzaamheid, onze tweede natuur



Voorwoord

Peugeot werkt al meer dan dan 100 jaar aan het schoner en zuiniger maken van onze auto’s. de beste 
voorbeelden daarvan zijn door ons ontwikkelde efficiënte dieselmotoren, het FAP roetfilter, elektrisch 
aangedreven auto’s en HYbrid4-technologie. Groen ondernemen is Peugeot op het lijf geschreven. 
door continue investeringen behoort Peugeot tot de koplopers op het gebied van zuinigheid en uitstoot in 
europa. Binnen europa neemt nederland op dit gebied voor Peugeot een belangrijke rol in. de 100% elektrische 
Peugeot ion behoort tot de best verkochte elektrische auto’s. Verder waren de Peugeot 107 en 508 in 2011  
in nederland de koplopers in hun segement, mede vanwege de lage bijtelling van respectievelijk 14 en 20%. 
Specifiek voor nederland introduceerde Peugeot in 2012 de 508 HYbrid4 met 14%-bijtelling, ongekend in 
deze klasse. met de komst van de nieuwe 208 in zowel een benzine- als dieseluitvoering en slechts 14% 
bijtelling, zal Peugeot haar positie nog verder versterken.

Groen ondernemen betekent voor Peugeot ook groen produceren en investeren in nieuwe ecosystemen.  
met de financiering van herbebossing in het Amazonegebied wil Peugeot haar Co2-uitstoot uiteindelijk 
volledig compenseren. onze fabrieken voeren een beleid dat er volledig op is gericht het milieu zo min 
mogelijk te belasten. 

Groen ondernemen hoort ook bij Peugeot nederland. deze nieuwe brochure laat zien hoe we dat in de 
praktijk brengen. maak kennis met onze allernieuwste schone en duurzame Hybrid4-modellen zoals de 
Peugeot 3008, 508, 508 rXH en de ion. Lees verder over ons complete Blue Lease-gamma voor zakelijk 
rijden, de allernieuwste compacte eco-efficiënte Peugeot 208, fiscale voordelen en groene ondernemers met 
wie wij zaken doen. Laat u overtuigen dat bij Peugeot nederland zakelijkheid en de zorg om het milieu altijd 
samengaan. Bij ons is én blijft duurzaamheid onze tweede natuur. 

Frédéric Templer
Algemeen directeur Peugeot nederland n.V.
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1941 
194 VLV, Peugeots eerste elektrische auto
VLV staat voor Voiture Légère de Ville, een 
kleine elektrische aangedreven 3,5 pk (3 kW) 
stadsauto die Peugeot van 1941-1945 
produceert in een oplage van 377 stuks. 

Van fossIele brandstoffen naar 

duurzame energIe
 
Toenemend brandstofgebruik
Sinds de industriële revolutie maakt de mens op grote schaal gebruik van fossiele  
brandstoffen. de laatste honderd jaar gebruiken we veel meer brandstoffen dan  
daarvoor. dat geldt niet alleen voor europa en Amerika maar vooral ook voor opkomende  
economieën in Azië, Afrika en India. nu al rijden er zo’n miljard auto’s in de wereld rond. 
dat aantal zal alleen maar toenemen.

Opwarming aarde
Fossiele grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Bovendien denken onderzoekers dat de 
broeikasgassen Co2 en methaan die vrijkomen bij het gebruik van fossiele brandstoffen 
het klimaat op aarde beïnvloeden. Volgens het rapport van het Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) uit 2010 zijn de huidige concentraties Co2 in de atmosfeer de 
hoogste in tenminste 650.000 jaar. Als we niets doen stijgt de temperatuur van de aarde 
aan het eind van deze eeuw met drie graden. en daardoor kunnen overstromingen, 
droogten en verwoestende tornado’s ontstaan. 

Zon en wind
Alleen met duurzame energiebronnen kunnen we de wereldwijde Co2-uitstoot verminderen 
en klimaatverandering tegengaan. Gelukkig zijn er alternatieven in de vorm van zon en 
wind. natuurlijke bronnen die onuitputtelijk zijn én Co2-neutraal. door over te stappen 
op duurzame energie zorgen we ervoor dat ook onze kinderen en kleinkinderen op onze 
planeet kunnen wonen. dat vraagt wél om keuzes. Van burgers, politici en het bedrijfsleven. 



InnoVatIef, schoon en duurzaam

Milieuvriendelijk
Peugeot kiest al voor duurzaamheid sinds 1889, toen de allereerste gemotoriseerde 
Peugeot op de weg kwam. destijds moesten onze producten deugdelijk en solide zijn.  
nu moeten ze daarnaast ook schoon en zuinig zijn. met onder andere hybrideversies  
van de Peugeot 3008, 508 en 508 SW en de 100% elektrische Peugeot ion voldoet het 
modellengamma aan alle definites die je aan duurzaamheid kunt geven.

Nieuwe technieken
duurzaamheid is geen modewoord voor Peugeot. met een pragmatische insteek investeren 
we in auto’s die het milieu minder belasten. dat doen we door nieuwe, innovatieve 
technieken te ontwikkelen, zoals zeer efficiënte dieselmotoren, het FAP-roetfilter,  
elektrische motoren en HYbrid4-technologie. In 2011 introduceert Peugeot belangrijke 
duurzame modellen: de volledig electrisch aangedreven Peugeot ion. In 2012 zijn daar de 
Peugeot 3008 HYbrid4, de 508 HYbrid4, de 508 rXH en de allernieuwste Peugeot 208 
bijgekomen. de 208 is een compacte stadsauto met een energiezuinige compleet nieuw 
ontwikkelde 3-cylinder motor en een zeer lage Co2-uitstoot. 
niet voor niets staat Peugeot al jaren aan de top van de lijst van autofabrikanten met het 
schoonste motorengamma. 

Peugeot ion
100% elektrisch, 100% realistisch
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Puits de carbone
Werkt als koolstofbuffer van Peugeot.

Peugeot fInancIert  
herbebossIng In  
amazonegebIed 

Ontbossing
Sinds 1990 worden jaarlijks tussen de zes en twaalf miljoen 
hectare tropische regenwoud vernietigd. dat heeft volgens 
wetenschappers van het International Panel for Climate Change 
(IPCC) ernstige gevolgen voor het klimaat. ecosystemen op 
het vaste land houden namelijk evenveel Co2 vast als oceanen. 
door grootschalige ontbossing blijven broeikasgassen 
voortbestaan in de atmosfeer. 

Peugeot-uitstoot compenseren
milieubewust ondernemen gaat bij Peugeot verder dan 
verantwoord produceren en investeren in schonere motoren. 
daarom financiert Peugeot al sinds 1998 Le Puit de Carbone, 
een herbebossingsproject in het Amazonegebied. de uitvoering 
berust bij het office nationale des Forêts (onF) in samenwerking 
met de Frans-Braziliaanse particuliere organisatie Pro natura. 
Het bos dat door dit project ontstaat, werkt als een zogenaamde 
‘koolstofbuffer’ die Co2 vasthoudt. Peugeot wil op deze manier 
haar Co2-uitstoot compenseren én de strijd aanbinden tegen 
ontbossing in Brazilië. 

Bijdragen aan wetenschap
Le Puit de Carbone dient meerdere doelen. Peugeot wil met 
dit project bijdragen aan de vergroting van de wetenschappelijke 
kennis van bosrijke ecosystemen. en verder de waarde en 
relevantie aantonen van een koolstofbuffer als een aanvul-
lend middel om het effect van broeikasgassen vanaf de bron 
aan te pakken. de effectiviteit van het ecosysteem wordt 
bepaald door te meten hoeveel Co2 dit vasthoudt. naar 
verwachting zal de Co2-absorptie verder toenemen naarmate 
het bos zich verder ontwikkelt.



2003
Peugeot H2o: waterstofconceptcar vermomd als brandweerauto
Peugeots concept voor een futuristische milieuvriendelijke 
stadsbrandweerauto.  De H2O is voorzien van een waterstofcel als 
aandrijfsysteem. Schoon, zuinig en met maar één bijproduct: water.  
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Arnold Kemperman, hoofd inkoop bij CRV

‘wIj blIjVen werken aan de Verdere  

VergroenIng Van ons wagenPark’

CrV is een internationale onderneming op het 
gebied van rundveeverbetering. Hoofdvestiging is  
in Arnhem. er werken zo’n 900 vaste medewerkers 
en circa 500 deeltijders die melkmonsters nemen. 
“CrV staat voor Coöperatieve rundvee Verbetering”, 
legt Arnold Kemperman, hoofd Inkoop bij CrV uit. 
“Wij ontwikkelen en leveren informatieproducten aan 
veehouders en organisaties om hen te ondersteunen 
bij de bedrijfsvoering. een onlinemanagementpakket 
Veemanager bijvoorbeeld. daarnaast ontwikkelt CrV 
genetisch materiaal en beschikken we over een van 
de grootste fokprogramma’s ter wereld.”

Goede prijs-kwaliteitverhouding
CrV brengt groen ondernemen onder andere in de 
praktijk door haar wagenpark steeds verder te 
vergroenen. “op dit moment hebben we 420 auto’s 
in gebruik, waarvan 80% auto’s met een grijs 
kenteken. daarvan bestaat 95% uit Peugeots, 
voornamelijk Peugeots Boxer en Partner. omdat 
deze auto’s zuinig en milieuvriendelijk zijn en een 
aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding hebben. 

Verder spreekt het samenwerkingsconcept van 
Peugeot ons zeer aan. dit houdt in dat Peugeot  
het hele proces van het bestellen tot en met het 
afleveren van nieuwe auto’s voor ons volgt en 
begeleidt. dat scheelt ons enorm veel werk. ook  
een belangrijke reden om voor Peugeot te kiezen.” 

Elektrisch rijden
“Wij zullen de Co2-uitstoot van ons wagenpark in de 
toekomst nog verder terugbrengen”, vervolgt Arnold 
Kemperman. “de keuze voor meer auto’s die op 
alternatieve krachtbronnen rijden, ligt dan voor de 
hand. denk aan hybridemodellen bijvoorbeeld.”  
Hoe denkt CrV over elektrisch rijden? “een serieuze 
optie”, vindt Arnold Kemperman. “maar pas als er 
elektrische bedrijfsauto’s op de markt komen met 
een actieradius van zo’n 300 km. die zijn er nu nog 
niet. Gelukkig gaan de ontwikkelingen snel.  
Wij blijven het allemaal nauwlettend volgen.” 



Michiel Docter, Wagenparkbeheerder bij Van Gelder:

‘de Peugeot Partner scoorde het best oP 

PrIjs, brandstof en co2-uItstoot’
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2010
rCZ HY4: radicale sportcoupé met HY4-technologie
In 2010 toont Peugeot op de Internationale Autoshow 
Frankfurt de RCZ als HYbrid4. Een van de allereerste 
sportcoupe’s voorzien van zowel een elektrische als 
een dieselmotor.

Van Gelder Groep ontwerpt, realiseert en beheert 
grote infrastructurele projecten zoals wegen, kabels, 
leidingen, glasvezel, riolering en signaleringsborden. 
Van Gelder is een landelijk opererend bedrijf met 
ruim 650 medewerkers en meerdere vestigingen 
verspreid over heel nederland. 

Zuinig en schoon wagenpark 
michiel docter is wagenparkbeheerder bij Van 
Gelder. “Wij voeren een actief beleid om onze 
Co2-uitstoot verder te verkleinen”, legt hij uit. 
“dat doen we onder andere door te investeren in de 
verduurzaming van ons wagenpark. daarbij kiezen 
we bewust voor schone en zuinige auto’s in de 14 en 
20 %-bijtellingscategorie. Voor de Co2-uitstoot van 
onze personenauto’s hebben we een maximumgrens 
gesteld van 135 gr/km.” 

Vervanging bestelauto’s 
Van Gelder heeft zo’n 500 auto’s van verschillende 
merken in gebruik, waarvan ongeveer 55% bestel-
auto’s. michiel docter: “We moesten dit jaar een 

groot aantal bestelauto’s vervangen en hebben  
vier grote merken een offerte laten uitbrengen.  
We zochten een bestelauto met een scherpe prijs-
kwaliteitverhouding, een lage Co2-uitstoot, een laag 
brandstofverbruik, een geremd aanhangwagen-
gewicht van boven de 1000 kg en een laadruimte  
die aan bepaalde afmetingen moet voldoen.” 

Onderhoudsconcept
Heel bewust koos Van Gelder voor de Peugeot 
Partner. michiel docter: “de Partner kwam ondubbel-
zinnig als de beste uit de bus. Wat meespeelde was 
het aantrekkelijk onderhoudsconcept dat Peugeot 
Professional ons biedt. Wij kunnen altijd op zaterdag 
terecht en eventueel vervangend vervoer is gratis.  
de eerste 35 auto’s zijn net geleverd. Begin deze 
zomer volgen nog 30 Partners die zijn voorzien van 
een nóg schonere motor. Zo draagt ook Peugeot bij 
aan de verdere terugbrenging van de Co2-uitstoot 
van ons wagenpark.” 



Jaap Muller , Wagenparkbeheerder bij Strukton:

‘duurzaam ondernemen moet je doen’

besParen
Om het milieu te sparen maakt Peugeot zo veel 
mogelijk gebruik van digitale communicatie.
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Strukton Worksphere zorgt voor technologische 
voorzieningen, beheer en onderhoud in gebouwen. 
Strukton Worksphere is onderdeel van de Strukton 
Groep, fullserviceprovider voor accommodaties en 
infrastructuur. duurzaam ondernemen heeft Strukton 
Worsphere vertaald in één heldere doelstelling: elk 
jaar 2% minder Co2-uitstoot dan het jaar daarvoor. 

Optimale werkomgeving
In nederland heeft Strukton Worksphere negen 
vestigingen met in totaal zo’n 1500 werknemers. 
“Wij creëren, samen met onze opdrachtgevers een 
optimale, veilige en duurzame werkomgeving waarin 
mensen beter kunnen presteren”, legt wagenpark-
beheerder Jaap muller uit. “dit doen we door te 
zorgen voor betrouwbare en efficiënte technische 
voorzieningen zoals airconditioning en verwarmings-
systemen.”

Milieuvriendelijk rijgedrag
“Bij Strukton Worksphere is duurzaam ondernemen 
geen loze kreet. om onze Co2-uitstoot te verminderen 
maken we onder andere gebruik van groene stroom, 

werken we aan de vermindering van papierafval en 
voeren we een actief beleid om de Co2-uitstoot van 
ons wagenpark terug te dringen. We kiezen daarom 
om met Platform duurzame mobiliteit het rijgedrag 
van onze medewerkers te beïnvloeden.daar valt nog 
een wereld te winnen.” 

Tevreden
“ons grijze kentekenpark bestaat uit 388 Peugeots”, 
vervolgt Jaap muller. “Het merendeel bestaat uit 
Peugeots expert en Partner. daarnaast hebben we 
nog 10 Bippers en 43 Boxers.” Waarom Peugeot? 
“omdat we kiezen voor auto’s die kunnen bijdragen 
aan de vergroening van ons wagenpark. de Peugeots 
waarvoor we gekozen hebben zijn zuinig, milieu-
vriendelijk en voldoen aan alle europese normen.
Voor de Bipper waren de goede wegligging, het 
gewicht en de hoeveelheid laadruimte extra pluspun-
ten. Peugeot heeft zich bovendien een betrouwbare 
samenwerkingspartner getoond die ons goed op de 
hoogte houdt van alle ontwikkelingen. Peugeot is 
voor ons in alle opzichten de beste keuze.”    
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2011
3008 HYbrid4: eco-efficiënte crossover
De Peugeot 3008 is het eerste model dat leverbaar is als 
Hybrid4. De naam HYbrid4 dankt deze auto aan de 
combinatie van een verbrandingsmotor en een elektromotor.

fIscale VergroenIng
 
Vergroening: daar draait ook in 2012 alles om in de 
autobelastingen. In de verschillende autobelastingen 
wordt de factor Co2 nog belangrijker dan zij al was. 
een kort overzicht: 

Gunstige fiscale regelingen
Sinds een paar jaar kennen we gunstige fiscale regelingen 
voor zeer zuinige auto’s. ook in 2012 zijn deze van 
kracht. Als de Co2-uitstoot niet meer bedraagt dan 
95 gram/km bij diesel of 110 gram/km in andere 
gevallen, is de auto vrij van BPm. ook hoeft er dit  
jaar en volgend jaar geen wegenbelasting betaald te 
worden. Verder geldt voor zakelijke rijders een lage 
bijtelling van slechts 14%. ondernemers profiteren  
ook van investeringsaftrek en versnelde afschrijving. 
omdat de techniek niet stilstaat, stelt de overheid de 
Co2-uitstootgrenzen steeds bij. Voor het jaar 2012 
gebeurt dat op 1 juli. Bovengenoemde normen van de 
14%-bijtelling gaan dan naar maximaal 91 gram/km 
respectievelijk 102 gram/km.

Goede overgangsregeling
Wanneer op 1 juli 2012 de Co2-uitstootgrenzen van de 
bijtellingscategorieën worden bijgesteld, wordt ook 
geregeld dat de indeling in een categorie maximaal  

5 jaar van toepassing is. Voor auto’s die op 30 juni 2012 
al rijden, geldt die beperking niet zolang de auto niet 
van berijder of van eigenaar verandert. Krijgt een auto 
met een 14% of 20% bijtelling zowel een andere 
eigenaar als een andere berijder, dan blijft de op  
30 juni 2012 geldende bijtellingscategorie op die auto 
nog van kracht tot 1 juli 2017: een goede en ruime 
overgangs regeling.

Vergroting CO2-component in de BPM
de aanschafbelasting BPm wordt gewijzigd. een steeds 
groter deel van de BPm wordt geheven op basis van de 
Co2-uitstoot van de auto. de Co2-uitstoot is daardoor in 
2012 nóg belangrijker geworden. Vanaf 2013 wordt de 
hele BPm berekend op basis van de Co2-uitstoot. ook in 
deze nieuwe opzet van de BPm blijven er vrijstellingen 
bestaan voor de categorie van de meest zuinige auto’s. 
de normen blijven parallel lopen aan die van de 
14%-bijtellingscategorie. ook voor elektrische auto’s 
zoals de Peugeot ion geldt een vrijstelling van BPm en 
een 0%-bijtellingscategorie.



Groen ondernemen door Peugeot   11



een overzicht van alle Peugeots en hun energielabels 
vindt u op www.peugeot.nl

107: functIoneel en ecologIsch
Speciaal voor de leaserijder levert Peugeot verschillende Blue Lease-modellen die allemaal 
profiteren van een zeer gunstige bijtelling. De 107 is speciaal ontworpen voor in de stad en 
manoeuvreert gemakkelijk en veilig door het verkeer. Dankzij zijn brandstofverbruik, is dit 
een zeer milieuvriendelijk model. Super praktisch en intelligent. Het gemiddelde verbruik 
van de nieuwe 107 is teruggebracht tot 4,3 l/100km in plaats van 4,5 voor de 1.0-12v en 
4,5 l/100km. De CO2- uitstoot van de nieuwe 107 is verminderd tot 99 g/km CO2 in plaats 
van 103 g/km CO2. De Peugeot 107 is met zijn A-label, 14%-bijtelling, compacte elegante 
design en vlotte prestaties dan ook zeer interessant voor leaserijders. 

Peugeot 208Peugeot 107 14%  A
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zakelIjke rIjders kIezen blue lease 

Minder bijtelling
Voor leaserijders is bijtelling bij de keuze van een nieuwe auto een doorslaggevende factor. 
Blue Lease biedt hen interessante modellen met een lagere bijtelling in meerdere uitrus-
tingsniveaus: Blue Lease en Blue Lease Executive. De 508 is er bovendien als Blue Lease 
Premium. Het voordeel zit in de lagere nettoprijs, dit betekent immers ook een lagere BPM. 
Tegelijkertijd zijn alle Blue Lease-modellen wel zeer compleet uitgerust. Blue Lease-rijders 
krijgen dus meer Peugeot voor minder geld!

Meer modellen
Het Blue Lease-concept is voor het eerst geïntroduceerd voor de Peugeot 3008. Inmiddels 
profiteren ook de Peugeot, 107, 208, 308, 508, 5008 en 807 van dit concept. De Peugeot 
107 en 807 Blue Lease zijn in één uitvoering leverbaar. De 107 alleen met benzinemotor en 
de 807 alleen met dieselmotor. De 208, 308, 3008 en 5008 zijn leverbaar in Blue Lease en 
Blue Lease Executive, met een keuze uit een benzine- of dieselmotor. De Peugeot 508 is 
daarnaast ook nog leverbaar als Blue Lease Premium-versie. De 508 is leverbaar met 
benzine- of dieselmotor en als dieselhybride. 

Veel opties 
De rijke uitrusting van de Blue Lease-versies zal de zakelijke rijders aanspreken. Zo heeft de 
508 Blue Lease 16-inch lichtmetalen velgen Style 01 (incl. reservewiel), parkeerhulp achter, 
Connect Nav (radio/kleurennavigatie met Bluetooth) en climate control gescheiden 
regelbaar met koolstofpollenfilter. 



308: doeltreffend en elegant
Er zijn twee versies: de 308 Blue Lease en de 308 Blue Lease Executive. De semihoge 
architectuur van de Peugeot 308 zorgt voor een ongekend ruim interieur. De voorstoelen, 
die uitstekend steun bieden, de vele praktische opbergruimtes en de fraaie interieur-
verlichting brengen het comfort op een nog hoger niveau. De Executive heeft daarnaast  
een lederen stuurwiel, cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer en Peugeot 
Connect Nav inclusief Peugeot Connect SOS. 

De Peugeot 308 scoort dankzij de innovatieve microhybridetechnologie e-HDi met 
stop-startsysteem en de lage CO2-uitstoot zeer hoog op de milieuvriendelijke ladder. Door de 
lage CO2-uitstoot vallen de Blue Lease-versies met dieselmotor in de 20%-bijtellingscategorie. 

208: nIeuwe generatIe
De Peugeot 208 is echt een auto van een compleet nieuwe generatie: compact, hoge 
prestaties, minder gewicht, lage CO2-uitstoot, klein van buiten ruim van binnen en met 
14% bijtelling voor zowel benzine- als dieselversies.
Er zijn twee versies: de 208 Blue Lease en de 208 Blue Lease Executive. De Blue Lease 208 
is verkrijgbaar met een driecilinder benzinemotor (1.2 VTi)- of een viercilinder dieselmotor 
(1.4/1.6 e-HDI2 Tronic). De benzineversie van de Blue Lease heeft een CO2-uitstoot van 
slechts 102 g/km. Bij de Executive-versie is dit 104 g/km.  
De 1.4 e-HDI 2-Tronic is met een verbruik van slechts 3,4 l/100 km (1 op 29,4) en een 
CO2-uitstoot van 87 g/km, niet alleen de meest zuinige maar ook milieuvriendelijkste diesel 
die er is. 

Peugeot 208 Peugeot 30814%  A
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De getoonde modellen dienen als voorbeeld en kunnen op details afwijken van de beschreven modellen.

1981
Peugeot J5 electrique
In 1989 introduceert Peugeot de J5 Electrique,  
die vanaf 1991 ook in Nederland beschikbaar is. 
Peugeot leverde deze bedrijfsauto o.a. aan PGEM  
in Arnhem, het toenmalige energiebedrijf voor 
Gelderland en Flevoland.

20%  B
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3008: eerste blue lease-model
De 3008 Blue Lease is gebaseerd op de ST-uitvoering die standaard is voorzien van climate 
control, elektrische ramen achter, een cd-speler met MP3 en cruise control. Bij de ST is 
verder keuze uit twee benzinemotoren: de 1.6 VTI (88 kW/120 pk) en de turbo-aangedreven 
1.6 THP (115 kW/156 pk) of drie dieselmotoren: de 1.6 HDiF met 82 kW/112 pk, de 2.0 
HDiF met 110 kW/150 pk of de e-HDi 2Tronic met 82 kW/112 pk. De Blue Lease krijgt 
daarbij ook nog een Connect Nav met Blue Tooth carkit en Cruise Control, inclusief 
instelbare snelheidsbegrenzer.
De Blue Lease Executive is gebaseerd op de GT-uitvoering die standaard beschikt over Head-up 
display, parkeerhulp vóór, Connect NAV Bluetooth en Peugeot Connect SOS. Bovendien 
heeft de Blue Lease Executive een glazen panoramadak en 17-inch licht metalen velgen.  
De 3008 Blue Lease is ook leverbaar met HYbrid4 aandrijving en 20% bijtelling.

508: Veel klasse met een lage bIjtellIng
De Peugeot 508 is leverbaar als Blue Lease, Blue Lease Executive of Blue Lease Premium. 
De 508 Blue Lease en Blue Lease Executive-modellen met e-HDi dieselmotor vallen in de 
20% bijtellingscategorie. De 508 Blue Lease heeft de uitrusting van de Access-versie 
aangevuld met 16-inch lichtmetalen velgen, parkeerhulp achter, Peugeot Connect Nav en 
climate control en een automatisch dimmende binnenspiegel. De Blue Lease Executive voegt 
daar onder andere elektrisch inklapbare buitenspiegels, een lederen stuurwiel en versnel-
lingspookhoes en 16-inch lichtmetalen velgen aan toe.  
De Blue Lease Premium beschikt over 17-inch lichtmetalen velgen en daarnaast over 
halflederen bekleding, Head-up display en een instrumentenpaneel met vijf klokken en 
multuifunctioneel kleurendisplay. De 508 Blue Lease is ook leverbaar met HYbrid4  
aandrijving met 14% bijtelling

Peugeot 508Peugeot 3008 14%  A20%  B



2012
508 HY4
De Peugeot 508 Blue Lease is in 2012 ook 
leverbaar in HYbrid4. Een 2.0HDi verbrandings-
motor (120W/163 pk)en een 27W elektromotor 
leveren samen 200 pk. De gecombineerde 
CO2-uitstoot is slechts 95 g/km.  
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5008: Ideaal Voor zakelIjk rIjder met gezIn 
Het grote succes van de Peugeot 5008 in het zakelijk segment is te danken aan de  
Blue Lease-versies. De 5008 is de compacte MPV van Peugeot en de ideale auto voor de 
zakelijke rijder met een gezin. De 5008 Blue Lease heeft de ST-versie als basis en krijgt 
daarnaast ook parkeerhulp voor en achter en 16-inch lichtmetalen velgen mee. Ook zijn de 
achterste zijruiten en de ruiten van de zijdeuren extra getint. De Executive is gebaseerd op 
de GT-versie met als extra’s onder andere Peugeot Connect en twee extra stoelen op de 
derde rij inclusief rolgordijntjes zodat er zeven personen in de auto kunnen zitten. Voor de 
extra veiligheid is deze versie ook voorzien van een bandenspanningscontrolesysteem, 
elektrische inklapbare buitenspiegels met instapverlichting en Head-up display met 
distance alert.

508: lIfestyle combI 
Evenals de 508 Berline is ook de 508 SW leverbaar als Blue Lease of Blue Lease Executive. 
De SW beschikt over een goed toegankelijk bagageruimte van 660 liter. Klapt u de bank 
naar voren, dan is dit zelfs 1865 liter. Een ideale zakenauto voor het gezin dus. De 508 SW 
Blue Lease Executive beschikt bovendien een glazen panoramadak. Dit 1,63m2 grote dak 
brengt een ongekende hoeveelheid licht in het interieur.
De 508 Blue Lease is leverbaar met drie motoren, een benzineversie en twee dieselversies, 
waarvan één, de e-HDi, met stop-start systeem. Met dit systeem is de uitstoot zo laag, dat 
hij in de 20%-bijtellingscategorie valt.
De 508 Blue Lease Executive is leverbaar met een 156 pk benzinemoter, al dan niet 
voorzien van automaat. Dieselen kan ook, u heeft de keuze uit  een 1.6 e-HDi (20% 
bijtelling) of een 2.0 HDi met naar keuze 140 of 163 pk met automaat.

Peugeot 5008Peugeot 508 sw 20%  B20%  B

De getoonde modellen dienen als voorbeeld en kunnen op details afwijken van de beschreven modellen.
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Peugeot biPPer Peugeot Partner

Partner: VeelzIjdIg en rePresentatIef
De nieuwe Peugeot Partner is geschikt is voor bijna alle transportactiviteiten. Fris en 
dynamisch ogend en perfect voor de kostenbewuste ondernemer. Handzaam en soepel in 
het stadsverkeer, vlot op de snelweg. De Partner is er in twee uitrustingsniveaus: de XR en 
XT en pick-up en bestelversie. De nu extra voordelige Partner PROFIT+ is verkrijgbaar met 
een HDi 75pk, en HDi 90pk of eHDi 90 pk-motor. Verder is de Partner beschikbaar in twee 
lengtes en in twee laadvolumes van 3,3 of 3,7 m³. De Partner XR beschikt standaard over 
getint glas, klapdeuren achter en een schokabsorberende stuurkolom. Uiteraard richt 
Peugeot Professional ook de Partner graag in naar de wensen van de ondernemer.  
De Partner combineert hoge prestaties met een lage uitstoot van schadelijke stoffen,  
zodat het milieu minimaal wordt belast.

bIPPer: zuInIg en mIlIeuVrIendelIjk
De range van bedrijfsauto’s van Peugeot begint met de meest compacte bestelauto op dit 
moment, de Bipper. Met zijn kleine draaicirkel, laadvolume van 2,5 m³ en geringe lengte 
van 3,86 meter is de Bipper perfect voor stadsverkeer. De Bipper is in twee uitvoeringen 
leverbaar: de XR en de XT. De XR heeft een laadvermogen tot 600 kg, voor de XT is dat  
639 kg. De Bipper XR is standaard voorzien van een elektronische startonderbreker, 
scheidingswand, radiovoorbereiding, ABS, een bestuurdersairbag en stuurbekrachtiging.  
De XT voegt daar nog zes sjorogen en verlichting in de laadruimte aan toe. 
Voor de inrichting zijn de wensen van de gebruiker maatgevend. Beschermende betimmering 
voor de laadruimte, een alarmsysteem met laadruimtebeveilig, of de Bipper ombouwen tot 
koelauto, het is allemaal mogelijk.



2012
508rXH: 
In 2012 introduceert Peugeot de 508 RXH, de nieuwste 
generatie hybridedieselauto met een  dieselmotor, een 
elektromotor, stop-startsysteem en de 2Tronic 
versnellingsbak. De 508RXH bewijst dat design, 
rijplezier en milieuvriendelijkheid goed samengaan.
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exPertIse en maatwerk In  

bedrIjfsauto’s 

Peugeot Professional Center
met Peugeot Professional richt Peugeot zich op de zakelijke rijder. ondernemers,  
werkgevers en zzp-ers kunnen bij Peugeot Professional terecht voor deskundig advies en 
de alles-in-één-oplossing voor bedrijfs- en zakenauto’s. of het nu gaat om het inrichten, 
ombouwen of onderhouden van uw bedrijfsauto’s , tijdelijke uitbreiding van uw wagen-
park, leasing of financiering, uw eigen Peugeot-accountmanager Zakelijke markt denkt 
met u mee en levert Peugeots die volledig zijn afgestemd op úw werkzaamheden. 

Verruimde openingstijden
Peugeot Professional heeft 23 Professional Centers verspreid over heel nederland.  
onze gespecialiseerde werkplaatsen bieden 24-uursservice en verruimde openingstijden. 
Zo zijn we ook open op zaterdag. Verder kunt u rekenen op draadloos internet in de 
wachtruimte, passend vervangend vervoer, haal- en brengservice en een ruime keuze  
uit demo’s en huurauto’s. Kortom alle bijbehorende service die volledig is gericht op 
ondernemers.

Kijk voor de locaties en contactgegevens van al onze professional centers op  
www.peugeotprofessional.nl. 
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Peugeot exPert en boxer:  

zuInIge toPmodellen 

Maatwerk voor Expert en Boxer
Maatwerk is het uitgangspunt voor zowel de nieuwe Expert als de Boxer. Zo zijn beide 
bedrijfsauto’s leverbaar in een ruime variatie aan uitvoeringen. Met variabele lengtes en 
hoogten. En een keuze uit de nieuwste generatie viercilinder HDi-motoren met roetfilter. 
Deze zuinige krachtpatsers voldoen standaard aan de Euro5-norm en zijn geschikt voor 
gebruik in de stad, voor gemengd gebruik én voor lange ritten op de snelweg.

Verder kan de Boxer worden voorzien van een alarmsysteem SCM klasse II met originele 
afstandsbediening en een zijschuifdeur met ruit. De bestelversies van de Expert zijn ook 
leverbaar met een ergonomische scheidingswand, bekleed met stof en in combinatie met 
een doorlaadluik. Daarnaast biedt de Expert Dubbele Cabine plaats voor drie personen 
met behoud van een flinke laadruimte. 

Natuurlijk is er nog veel meer mogelijk. U wilt een bedrijfsauto met een compleet ingerichte 
laadruimte? Of toch liever een auto voor koeltransport? Ons Professional Center richt elke 
Expert of Boxer in volgens uw wensen.



Peugeot exPert Peugeot boxer

alleskunner boxer
Iedere ondernemer heeft zo zijn eigen wensen voor een bedrijfsauto. Daarom biedt 
Peugeot niet één uitvoering, maar een scala aan verschillende modellen aan. De Boxer  
is leverbaar in vijf lengtes en in twee hoogtes. Door zijn gestroomlijnde opbouw is de 
luchtweerstand relatief laag, terwijl het laadvolume met 8-22,5 m³ en het laadvermogen 
tot 1929 kg juist hoog is. De Boxer is geschikt voor zowel goederen- als personenvervoer. 
De Boxer personenvervoer is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: de Combi, Combi Premium 
en de Minibus. 
De Combi is standaard uitgerust met een cabinedak voorzien van hemelbekleding en een 
opklapbare en uitneembare 3-zitsbank op de 2e rij. De Premium voegt daar nog 15-inch 
wielplaten en een in hoogte verstelbaar stuurwiel aan toe.

comfortabele en VeIlIge exPert  
De nieuwe Peugeot Expert onderscheidt zich van andere bedrijfsauto’s door zijn moderne 
vormgeving. De Expert combineert het beste van twee werelden: het gebruiksgemak van 
een multifunctionele en ruime auto en het comfort van een personenauto. De Expert is 
leverbaar in een drie versies: de Gesloten Bestel, de Dubbele Cabine en de Pick up. 
Daarnaast levert Peugeot nog een aantrekkelijk geprijsd actiemodel: de Expert Profit+.  
De Expert is leverbaar in drie HDi-motoren. De 1.6 HDi met vijf versnellingen en 90 pk en 
de 2.0 HDi met zes versnellingen respectievelijk 125 of 160 pk (Euro 5). De 160 pk is tevens 
leverbaar met een automaat. De 125 en 160 pk-versie (L1H1) hebben bovendien een 
uitstoot van slechts 168 gr/km.
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2011
Peugeot ion
De iOn is een van de eerste Europese elektrische 
auto’s die beschikbaar zijn voor het grote publiek. 
De iOn heeft een vermogen van 47 kW (64pk) en 
een actieradius van 150 km. 
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roetfIlters maken dIesels schoner

Voorloper
dieselauto’s zijn zuinig en bieden prestaties die niet onderdoen voor die van benzine-
modellen. Bij de verbranding van dieselolie ontstaan echter fijne roetdeeltjes, die potentieel 
schadelijk zijn voor de gezondheid. Peugeot heeft dat probleem al lang geleden onderkend, 
en is al ruim tien jaar lang dé voorloper in de ontwikkeling van dieselroetfilters.

Extreem zuinig
Sinds de eerste Peugeot 403 diesel op de markt verscheen, is de dieseltechnologie in een 
enorme stroomversnelling geraakt. dankzij innovaties als de common rail-inspuittechniek 
en slimme motormanagementsystemen koppelen moderne dieselmotoren spectaculaire 
prestaties aan een extreem laag verbruik, een enorme betrouwbaarheid en een zeer lage 
uitstoot van broeikasgassen. de ontwikkeling van schonere brandstoffen, zoals biodiesel, 
zal voor een verdere verbetering van die cijfers zorgen. ook is de uitstoot van grotere 
roetdeeltjes via de uitlaatgassen de afgelopen jaren nagenoeg geëlimineerd.

Strengste milieunorm
Het door Peugeot ontwikkelde FAP-roetfilter is effectiever dan de strengste milieunorm 
voorschrijft. Uit een onafhankelijke duurtest van 80.000 kilometer, uitgevoerd door de 
duitse AdAC, is gebleken dat een Hdi-dieselmotor dankzij het FAP-roetfilter een  
gemiddelde roetuitstoot genereert van 0,001 g/km – ruim onder de strenge euro 5-norm. 
een Peugeot met Hdi-motor met FAP-filter stoot gemiddeld 10.000 maal minder roet-
deeltjes uit dan elke andere willekeurige common rail-dieselmotor zonder FAP-roetfilter. 
met het FAP-roetfilter heeft Peugeot bewezen absolute europese voorloper te zijn op 
dieselgebied.

1999
Partner electrique
Peugeot presenteert in 1999 de elektrische 
aangedreven variant van de Peugeot Partner.  
Deze eerste elektrische bestelauto in Peugeots 
zakelijke gamma heeft een actieradius van 120 km 
en een laadvolume van 3m³. 



Preferred suPPlier
Peugeot is al sinds 1995 preferred supplier van 
Greenwheels.
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greenwheels: Iedereen In  

een Peugeot

Lage kosten, goed voor het milieu
Greenwheels werkt al vanaf haar oprichting in  
1995 samen met Peugeot en heeft in 90 steden op 
1500 locaties auto’s klaarstaan. Greenwheels biedt 
klanten het concept van de deelauto. Wie bij Green-
wheels een abonnement afsluit, beschikt over de 
gemakken van een nieuwe Peugeot zonder de 
volledige kosten van onderhoud, verzekering en 
belasting. die kosten worden verdeeld over meerdere 
gebruikers per auto en zijn op die manier gegaran-
deerd laag. Bovendien is de Greenwheels-formule 
aanzienlijk minder belastend voor het milieu. Wie op 
Greenwheels overstapt blijkt bewuster te kiezen voor 
de auto als vervoermiddel. daardoor vermindert het 
autogebruik met gemiddeld 10.000 km per jaar.  
Het gebruik van fiets, bus en trein stijgt met 5% tot 
20%. Zo bespaart iedere Greenwheels-abonnee 
jaarlijks zo’n 1180-2038 kg/jaar Co2-uitstoot. 

Ideaal voor bedrijven
Greenwheels is zeer aantrekkelijk voor bedrijven en 
zelfstandig ondernemers die in de binnenstad 
kantoor houden. Parkeerproblemen zijn er niet want 

de rode Peugeot wordt altijd teruggezet op het 
uitgiftepunt. Wél is er altijd een auto beschikbaar 
wanneer dat maar nodig is. en wie gebruik wil 
maken van zowel de auto als de trein kan ook terecht 
bij afgitepunten van Greenwheels bij 80 nS-stations. 
In Amsterdam is sinds kort ook de Peugeot Partner 
beschikbaar, een handige bestelauto voor wie 
zakelijk of privé wat meer te vervoeren heeft.  

25 iOns
Peugeot Lease zorgt voor de logistiek rond het 
wagenpark. Klanten van Greenwheels kunnen kiezen 
uit de zuinige en compacte Peugeot 107, de ruimere 
207 SW en de elektrische ion. Greenwheels heeft 
ions beschikbaar op 25 plaatsen in Amsterdam, 
rotterdam, den Haag en Utrecht. deze rijden op 
Groene Stroom. Tanken is mogelijk bij laadpunten 
van essent die bij de standplaatsen staan. dankzij de 
jarenlange samenwerking met Peugeot beschikken 
Greenwheels-rijders dus altijd over de milieuvriende-
lijkste auto’s! 
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tradItIe In InnoVatIe 

Toonaagevende mobiliteitsaanbieder
Peugeot is een merk met een historie van meer dan 200 jaar. met de Type 1 in 1889 behoorde Peugeot tot een van 
de pioniers op het gebied van automobiliteit. Anno nu is Peugeot een toonaangevende mobiliteitsaanbieder die 
actief is in meer dan 160 landen met 10.000 verkooppunten. 50% van alle verkochte Peugeots heeft een uitstoot  
van minder dan 140 gram/km. dat was nooit mogelijk geweest zonder Peugeots sterke traditie in innovatie. 

3-cijferige modelbenaming 
Peugeots historie start in 1810 met de productie van koffiemolens, zagen en naaimachines. In diezelfde eeuw volgen 
de fietsen, motoren en natuurlijk auto’s. Peugeot blijft de concurrenten verrassen. Zo lanceert Peugeot in 1929 de 
201, de eerste auto ter wereld die standaard is uitgerust met onafhankelijke voorwielophanging. de 201 betekent 
ook de start van de modelbenamingen die uit drie cijfers bestaat.

Conceptcars
door de jaren heen heeft Peugeot niet alleen vele vernieuwende maar ook praktische en efficiënte modellen aan  
het publiek gepresenteerd. Zo dient de 20a (vingt-coeur -> vainqueur = winnaar) uit 1998 als basis voor alle 
CC-modellen en is de conceptcar Prologue HYbrid4 uit 2008 het uitgangsmodel voor de nieuwe Peugeot 3008 
HYbrid4. deze 3008 is de allereerste dieselhybride in de wereld met zowel een diesel- als een elektromotor.

Pionier elektrische voertuigen
ook met elektrisch aangedreven auto’s heeft Peugeot volop ervaring. ruim een halve eeuw geleden bouwde 
Peugeot al een elektrisch voertuig, de Peugeot VLV. en de Peugeot 106 electrique uit de jaren 90, is tot op heden de 
meest geproduceerde elektrische auto. In 2011 is zijn spirituele opvolger, de Peugeot ion, beschikbaar voor het grote 
publiek. Peugeot zal met innovaties blijven komen. Want dat hoort nu eenmaal bij onze traditie. 



Peugeot introduceerde in 2011 als eerste de diesel-
hybride. Inmiddels levert Peugeot drie modellen 
die voorzien zijn van deze techniek, de 3008 
HYbrid4, de 508 HYbrid4 en de 508 rXH.
de verbrandings- en elektromotor van de HYbrid4 
kunnen tegelijkertijd functioneren. Samen leveren 
ze 200 pk, wat garant staat voor aansprekende 
prestaties. Tegelijkertijd blijft het gecombineerde 
verbruik beperkt tot slechts 3,9 liter per 100 
kilometer en een Co2-uitstoot vanaf 99 gram 
per kilometer. 

Optimaal rijplezier en 100% schoon
de HYbrid4-technologie biedt optimaal rijplezier: 
een stille werking, de mogelijkheid om te rijden 
met alleen elektrische aandrijving en met de 
geruststellende veiligheid van vierwielaandrijving. 
ook de krachtige prestaties en formidabele 
rijeigenschappen dragen hieraan bij. 
HYbrid4-technologie zorgt voor een reductie van 
het verbruik en de uitstoot met circa 35 procent. 
Als alleen de elektrische aandrijving is inge-
schakeld, is er zelfs helemaal geen uitstoot van 
schadelijke stoffen meer. de auto is dan een  
Zero emission Vehicle (ZeV) en 100% schoon!
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Elektromotor 
De elektromotor onder de laadvloer 

achterin  heeft een maximum  
vermogen van 27W (37pk). en  

drijft de achterwielen aan.

HYbrid4 modulair concept 
HYbrid4-technologie is een concept waarbij de elektromotor en bijbehorende 
componenten, de aandrijving en de wielophanging ondergebracht in één 
slimme modulaire structuur. Daardoor is de aandrijfmodule van de HYbrid4 
ook te gebruiken voor allerlei andere modellen van Peugeot, ongeacht de 
grootte of carrosserievorm, en kan deze gecombineerd worden met zowel 
benzine- als dieselmotoren. 

hybrId4 technologIe, 

slImme bouwstenen

HDi-dieselmotor
De HDi-dieselmotor (2.0 HDiF 
120W/163pk) onder de motorkap 
drijft de voorwielen aan 

2009
2009: 908HYbrid, de eerste hybrid raceauto van Peugeot
Peugeot ontwikkelde ook een dieselvariant van de 908 
Hybrid4. Deze hypersnelle bolide reed  in 2011 op het 
circuit van Estoril zo’n 300 kilometer per uur. 
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The New Motion is een jonge organisatie 
met zo’n veertig medewerkers en een 
kantoor in De Groene Bocht aan de 
Keizersgracht in Amsterdam. De Groene 
Bocht is een pand waar alleen bedrijven op 
het gebied van duurzaam werken en 
ondernemen zijn gehuisvest. The New 
Motion heeft één glashelder doel: bijdragen 
aan een duurzame wereld door ervoor te 
zorgen dat iedereen in Nederland zo veel 
mogelijk elektrische kilometers gaat rijden. 

Partnership Peugeot
Om dat te realiseren zocht The New Motion 
onder andere een partnership met Peugeot. 
“We hebben een gemeenschappelijk 
belang”, vertelt Alef Arendsen, oprichter  
van The New Motion. “Als Peugeot een iOn 
verkoopt, is het essentieel dat de klant geen 
belemmeringen ondervindt om met die 
elektrische auto te gaan rijden. Dat is waar 
wij voor zorgen.”

Gratis startpakket
Alef Arendsen legt uit hoe het werkt. 
“Serieuze geïnteresseerden voor een 
elektrische auto, verwijst Peugeot direct 
door naar ons. Wij geven dan alle basis-
informatie over wat er allemaal komt kijken 
bij elektrisch rijden en hoe wij daarin 
kunnen ondersteunen. Heeft iemand 

bijvoorbeeld een iOn gekocht, dan krijgt de 
klant automatisch een gratis startpakket bij 
The New Motion. Wij nemen contact op en 
regelen een laadpas, bespreken met de klant 
waar hij wil gaan laden en verzorgen via de 
Stichting E-laad de aanvraag van nieuwe 
openbare laad punten. Iemands laadnet-
werk moet immers snel zo groot mogelijk 
zijn. Kan iemand ook thuis laden, dan 
controleren wij of de stroom voorziening 
veilig en geschikt is.”

Overal snellaadpalen
Alef Arendsen: “Wij zetten ons daarnaast  
in om het netwerk van snellaadpalen te 
vergroten. De Peugeot iOn is daar ook 
geschikt voor.” 
 
“Je kunt je iOn in 30 minuten tot 80% 
opladen. Met een groot en makkelijk 
vindbaar snellaadnetwerk komt heel 
Nederland binnen bereik. Om het makkelijk 
te maken een reguliere laadpaal of snel-
laadpaal te vinden, brengen we dit voorjaar 
een App voor de smartphone uit. Tot slot 
biedt het startpakket nog een 24-uurs 
Electric Vehicle (EV)-helpdesk waar je 
terecht kunt met vragen. Zo maken we 
elektrische rijden makkelijk toegankelijk 
voor iedereen. Dat is precies waar het ons én 
Peugeot om te doen is.”

Alef Arendsen van The New Motion:

‘heel nederland oVer oP 

elektrIsch rIjden’
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Peugeot Ion: zero emIssIon VehIcle

Elektromotor met 
maximum vermogen 

van 47 kW (64 pk)

Vier zitplaatsen
Wegklapbare achterstoelen

Lengte van 3,48  m.

Maximum snelheid 130 km/h
Actieradius 150 km

0% bijtelling

Eerste Europese elektrische auto
Peugeot schreef in geschiedenis met de iOn, de nieuwe generatie 
volledig elektrisch aangedreven stadsauto die in 2011 voor het eerst 
beschikbaar kwam voor het grote publiek. De lithium-ion accu’s van de 
iOn zijn oplaadbaar via een gewoon stopcontact en in acht uur volledig 
opgeladen. Snelladen met een speciale aansluitkabel is ook 
mogelijk. In een half uur wordt  de accu tot 80% van de 
volledige capaciteit opgeladen.  

Laadvermogen 308 kg
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Ruitenwisserbehuizing

Speakersteunen

Voorbumper: spoiler, linker- en rechtersteunen
Achterbumper: midden- en zijsteunen, steunen onder verlichting, centrale schokdemper

Motorkoeling

Afdekplaat motor

Geluidsisolatie bodemplaat en tunnel

Afsluitkap ontluchting

Deurpaneel

Lederen bekleding: 
stuurwiel, stoelen

Stoelbehuizing

Opbergvak voor krik

Spatlappen achter
Spatlappen voor

Wieldoppen

Kapje achterlicht

Bekleding achterbak

Vloermatten

Steunen achterbank

Hoedenplank

Achteruitkijkspiegel

Brandstofleiding

Stoel, armsteun, hoofdsteun

Beschermkap motor, voorspoiler

Geluidsisolatie motorkap
Geluidsisolatie schutbord

G e r e c y c l e d e  m a t e r i a l e n

N a t u u r l i j k e  v e z e l s

B i o p o l y m e r en

Afdekschermen

2010
BB1 elektrische conceptcar
De BB1 is een elektrische auto met  
een lengte van slechts 2,50 m en vier 
zitplaatsen. De BB1 is revolutionair in 
vorm, styling, aandrijving, besturing en 
lay-out van het interieur.

recyclIng en groene materIalen

Vergroening materialen
Peugeot stelt zich ten doel om bij de productie van auto’s meer gebruik te maken  
van zogenaamde groene materialen zoals linnen, vezelproducten, gerecycled materiaal 
en biomaterialen die zijn gemaakt uit natuurlijke hulpbronnen in plaats van petro-
chemicalien. 
een auto bestaat voor zeventig procent uit metaal, voor vijf procent uit vloeistoffen en 
voor vijf procent uit glas en soortgelijke stoffen. de rest is kunststof. doelstelling van 
Peugeot is om in 2011 ten minste twintig procent van die materialen te vergroenen en 
daarmee de recyclebaarheid van auto’s van Peugeot nog verder te vergroten.

Minder afval
Wat is het voordeel van recycling? Simpel. de levensduur van bepaalde materialen wordt 
verlengd en daarmee bespaar je grondstoffen. Bovendien vemindert recycling de vervuiling 
die ontstaat bij de productie van nieuwe materialen. Het recycleproces bestaat uit vier 
fases: eerst worden de schadelijke componenten zoals accu’s, oliën en vloeistoffen 
verwijderd. dan wordt de auto uit elkaar gehaald en worden de materialen gescheiden 
van het karkas. Tot slot worden de restanten verwerkt. 

Glasvezels als isolatie
Gerecyclede materialen gebruikt Peugeot vooral om gelijkwaardige nieuwe materialen te 
vervangen. dat is in het algemeen ook minder kostbaar. Voorbeelden van recycling zijn 
het gebruik van waterflessen in achterruiten en glasvezels in isolatiemateriaal. 
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Peugeot en groen Produceren

Nieuwe technieken
Peugeot voert een milieuverantwoord beleid en investeert in oplossingen om het energiegebruik 
en uitstoot van schadelijke stoffen in haar fabrieken te beperken. Zo is de uitstoot van vluchtige 
stoffen tijdens het spuitproces van een Peugeot sinds 1995 met gemiddeld 41 procent afgenomen 
door nieuwe technieken toe te passen. 

Schone lakken
In 2000 stapte Peugeot over op lakken die grotendeels met water worden verdund en daardoor 
nog maar vijftien procent oplosmiddelen bevatten. en onze in 2004 geopende nieuwe spuit-
cabine in de fabriek in mulhouse in Frankrijk is uitgerust met een nóg schonere technologie:  
de installatie brengt een grondlaklaag aan zonder gebruik te maken van enig oplosmiddel. 

Gezuiverd koelwater
een andere manier om het milieu te beschermen, is het beperken van de afvalstroom. daarom 
werken we actief aan de optimale recycling van haar auto’s. moderne Peugeots zijn maximaal 
recyclebaar, omdat Peugeot al bij de ontwikkeling van het model rekening houdt met recycling. 
een winstpunt is ook dat we FAP-roetfilters die worden vervangen, inzamelen en verwerken tot 
‘nieuwe’ exemplaren.
ook het koelwater dat we tijdens het fabricageproces gebruiken, wordt gerecycled. Tijdens  
de productie van de carrosserie wordt dit water opgevangen, gezuiverd en opnieuw gebruikt.  
dat spaart het milieu én kosten. 

Lees meer over duurzaamheid op www.sustainability.psa-peugeot-citroen.com.

meer weten?
Lees meer over duurzaamheid op  
www.sustainability.psa-peugeot-citroen.com.



Gem. verbr. Peugeot 3008 HYbrid4 (afh. van uitrusting): l/100 km: 3,8-4,0; km/l: 26,3-25; CO2: 99-104 gr/km.

Hybride diesel

4x4

200 pk Elektr isch

Schoon, sportief en supersterk. De nieuwe Peugeot 3008 HYbrid4 is een uiterst moderne 4x4. Uitgerust met een unieke combinatie van een krachtige dieselmotor en een elektromotor, samen goed voor 200 pk, 
4 wielaandrijving en een minimale uitstoot. Beter voor het milieu en interessant voor de leaserijder: slechts 20% bijtelling. Ga snel naar de dealer voor een proefrit.

Er is al een 3008 HYbrid4 Blue lease vanaf €38.690,-. De genoemde vanafprijs is incl. btw, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. U least al een 3008 HYbrid4 vanaf € 895,- excl. btw, incl. vervangend vervoer, bij een contract van 48 mnd/20.000 km p.j. op basis van full operational 
lease. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Ga voor meer informatie naar de dealer of kijk op www.peugeot.nl.

DE NIEUWE PEUGEOT 3008 Hybrid4

www.peugeot.nl


