
❙ PRIVATE LEASE
❙ LENEN
❙ VERZEKEREN
❙ ONDERHOUDEN

DAGELIJKS  
ZORGELOOS RIJDEN

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD



Met zijn ervaring vergemakkelijkt PSA Finance BeLux uw dagelijks leven, of u nu een parti-
culier of een professional bent. Afhankelijk van uw budget, uw gebruik, uw kilometerstand 
en de dekking van het door u gewenste voertuig, zal de dealer van onze merken samen met 
u op zoek gaan naar de ideale oplossing.

BENT U OP ZOEK NAAR EEN FINANCIERING 
OPLOSSING OM EEN CITROËN, EEN DS OF 
EEN PEUGEOT WAGEN TE KOPEN?

DE 8 VOORDELEN  
VAN PSA FINANCE
ONZE GARANTIE OM U GELIJK BETER  
TE LATEN VOELEN

Wij helpen u bij het aanschaffen van een nieuw of gebruikt voertuig op ba-
sis van uw behoeften en om er met een gerust hart van te genieten. U kiest 
of stelt uw droomvoertuig samen en wij sturen u het financiële voorstel 
onder de beste voorwaarden!

One-stop-shopping: Een compleet aanbod, 
financiering, verzekering en onderhoud inbegrepen.1

Keuzevrijheid voor de beste formule, de looptijd  
en aanvullende diensten.3

Duidelijke informatie zodat u in alle vertrouwen  
uw beslissing neemt.6

Zekerheid van een vast bedrag per maand.2

Soepele formules voor uw nieuwe en 
tweedehands voertuig.5

Professioneel advies van een specialist die  
uw voertuig kent als geen ander: uw verdeler.4

Tijdsbesparing: uw concessionaris zorgt voor alles!7
De verzekering om over een tailor made produkt  
te genieten.8
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3 VOORDELIGE
FORMULES
OM BETER AAN UW BEHOEFTEN  
TE BEANTWOORDEN

DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN PSA 
FINANCE

IK BEN PROFESSIONAL
Daarvoor vindt u in een folder met formules die specifiek zijn afgestemd op uw activiteit en 
noden. 

IK BEN EEN PARTICULIER
Een essentiële vraag doet zich voor.

   U wilt uiteindelijk de eigenaar van het voertuig worden.
   Of geeft u de voorkeur aan het leasen van uw gloednieuwe voertuig dat u hebt geconfi-

gureerd, door de looptijd van het contract en de verwachte kilometerstand te bepalen.

❙  HUREN OF KOPEN?
❙  EEN VOORDELIG KREDIET?
❙  ONVERWACHTE KOSTEN AAN UW WAGEN?
❙  EEN ALL-IN LEASING FORMULE?

EEN OVERZICHT:

PSA Finance heeft altijd de meest voordelige oplossing voor u. Vind hieronder wat u zoekt 
en ontdek in deze brochure alle informatie die u nodig heeft om een weloverwogen beslis-
sing te nemen. Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder!

EEN VOORDELIGE 
AUTOLENING FORMULE

De formule waarmee u kunt 
leasen, inclusief onderhoud

De garantie van een vast tarief Verminderde maandelijkse betalingen 
met een laatste verhoogde 

maandelijkse betaling (ballon)

PRIVATE LEASE AUTOFIN STRETCHING / EASYWAY

EEN PERSONALISEERBARE 
AUTOLENING

PRIVATE LEASE AUTOFIN STRETCHING /  
EASYWAY

Statuut
contractant Ik huur Ik word eigenaar Ik word eigenaar

Gefinancierd
bedrag Nettobedrag incl. btw*

Nettobedrag incl. btw
behalve eventueel

voorschot

Nettobedrag incl. btw
behalve eventueel

voorschot

Maandelijks 
bedrag Vast Vast

Vast (lager maandbedrag) 
met een hogere laatste 

aflossing (ballon)

Aankoop 
optie Neen

Het voertuig wordt  
betaald aan het einde  

van de lening.

Ik kies tussen: het 
voertuig terug te geven 

of  om deze te houden na 
betaling van de laatste 

aflossing (ballon).

Diensten 
inclusief

•  Burgerlijke 
Aansprakelijkheid

•  Mecanische 
herstellingen

• Taksen
• Onderhouden
• Slijtageonderdelen
• Garantie
• Mobiliteitsgarantie

Geen Geen

Diensten  
in optie

•  Zomer en winterbanden
•  Tyres Hotel
•  Vervangwagen 

(onderhoud)
•  Intensief gebruik
•  Tankkaart

 •  Autoverzekering
•  Levensverzekering
•  Schuldsaldoverzekering

•  Autoverzekering
•  Levensverzekering
•  Schuldsaldoverzekering

Looptijd

36 tot 60 maanden  
voor Private Lease

Minimum 3 maanden  
voor Private Lease Flex

Vast tot 96 maanden  
voor een nieuwe wagen

Vast tot 60 maanden  
(72 maanden  

voor elektrische  
of hybrid wagen)

Soort wagen Nieuwe wagen Nieuwe en 
tweedehandsewagen

Nieuwe en 
tweedehandsewagen

*Uitgezonderd brandstof
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PRIVATE LEASE
U ZORGT VOOR DE BRANDSTOF,
WIJ ZORGEN VOOR DE REST

FLEX OPTIE

Met Private Lease* is alles inbegrepen, met uitzondering van brandstof. Met andere woor-
den, zodra u zich heeft ingeschreven, zult u geen verrassingen meer hebben en weet u 
precies waar u aan toe bent met uw nieuwe voertuig.

*Private Lease & Comfort Lease zijn verhuren op lange termijn zonder aankoopoptie, voorbehouden aan particulieren, aangeboden door PSA Finance 
Belux N.V. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussel, KBO nr. 0417.159.386, tel. 02/3707711, inschrijvingsnummer FSMA 019653 A, onder voorbehoud 
van goedkeuring van het dossier. Niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: brandstof en verkeersboetes. Bij het verstrijken van de looptijd ge-
beurt er een afrekening van de kilometers tegen de verrekenprijzen vermeld in het contract. Bij voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst 
wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend.
**Vanaf het einde van de 3e leasemaand kunt u het leasecontract beëindigen en het voertuig op elk gewenst moment inleveren, met een opzegter-
mijn van 2 maanden (u blijft aansprakelijk voor eventuele herstelkosten en extra kilometers en de forfaitaire vergoeding gelijk aan een maand leasing).

  EENVOUDIG  –  één formule, alle autokosten inbegrepen (met uitzondering 
van brandstof & boetes)

  COMPLEET  –  huur, verzekeringen, onderhoud, bijstand, bandenwissel, 
taksen,...

 GEMAKKELIJK  –  alles wordt voor u perfect geregeld via uw dealer

 FINANCIËLE ZEKERHEID  –  u hebt geen onvoorziene kosten.

  OP MAAT  –  de formule is op maat van uw voorkeur en de gewenste opties.

  PRAKTISCH  –  u levert de wagen na de looptijd in en hoeft geen overnemer te 
zoeken.

  VRIJHEID  –  beëindig uw contract of verander van voertuig al naar gelang  
uw behoefte**

❙  EENVOUD –  één enkele lease voor al uw autoprestaties
❙  ALL IN –  uw budget is onder controle

WAAROM IS PRIVATE LEASE INTERESSANT 
VOOR U?

  U legt uw kapitaal niet onnodig vast door alleen te betalen voor het gebruik van uw 
voertuig.

  Er is geen aanbetaling.
  In een veranderende autowereld (hybride, elektrisch) neemt u geen risico’s met betrek-

king tot de restwaarde van het voertuig.
  Aan het einde van het contract geeft u uw voertuig terug en kunt u het vervangen met 

een nieuwe auto waardoor u steeds met een recent model rijdt.

ALLES IS INBEGREPEN, INCLUSIEF UW GEMOEDSRUST.
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LENING OP  
AFBETALING BALLON 
STRETCHING / EASYWAY
WEES VRIJ OM TE KIEZEN!

De STRETCHING* (voor Peugeot) & EASYWAY* (voor Citroën-DS Automobiles) kredieten 
bieden u een soepel en slimme manier om een nieuw of tweedehands voertuig te kopen.
Soepel omdat u voor de terugbetaling kunt kiezen voor lagere maandbedragen. 
Na de terugbetaling van beperkte maandbedragen kiest U om de wagen door de betaling 
van een laatste hogere maandbedrag (ballon) te houden ofwel kiest u om het voertuig 
door een nieuw te vervangen.

  SOEPEL  –  U kiest voor een vastgelegde terugbetaling tot 60 maanden  
(72 maanden voor elektrische en hybride wagen).

  BUDGET -VRIENDELIJK  –  U krijgt een lager maandbedrag omdat het bedrag 
van uw laatste aflossing (ballon) hoger is.

 ZEKERHEID  –  U krijgt een vaste rente voor de volledige looptijd.

 EENVOUDIG  –  Uw dealer regelt alles.

*Stretching (Peugeot) en EasyWay (Citroën) zijn voorstellen van lening op afbetaling met een laatste verhoogde maandaflossing opgemaakt door 
PSA Finance Belux N.V. (lener), Bourgetlaan 20-1 te 1130 Brussel, België, KBO nr.: 0417.159.386, tel.: +32 (0)2/370 77 11, IBAN: BE86 3100 0100 5250, BIC: 
BBRU BE BB, e-mailadres: psafinance@psa-finance.com, onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.
*Kredietvorm: lening op afbetaling met of zonder aanbetaling en maximale looptijd van 60 maanden.

❙  TOEGANKELIJKHEID –  een lage maandelijkse betaling afgestemd op uw budget.
❙  GEMAK –  gegarandeerde inruilwaarde.
❙  NIEUW   –  een nieuw voertuig dat regelmatig wordt vernieuwd.

WAAROM ZIJN DE STRETCHING & EASYWAY 
FORMULES VAN PSA FINANCE ZO FLEXIBEL?*

Stretching (Peugeot) & EasyWay (Citroën – DS) zijn flexibele kredieten voor de aankoop van 
uw nieuwe voertuig. Flexibel omdat u kunt kiezen voor lagere maandelijkse betalingen.

Hoe werkt het?
U kiest voor een vaste termijn en maandelijkse betalingen.
Aan het einde van het contract heeft u de keuze:

   een nieuwe auto kopen. In dit geval neemt uw dealer uw voertuig terug en betaalt hij 
de laatste hogere maandelijkse betaling (gegarandeerde contante waarde). 
Als de inruilwaarde hoger is dan de laatste maandelijkse betaling, is dit een aanbetaling 
voor uw volgende voertuig.

   uw huidige auto behouden door het betalen van de laatste maandelijkse betaling op 
het overeengekomen bedrag aan het begin van het contract (ballon).

EEN VOORDELIGE FORMULE  
MET LAGERE TERUGBETALINGSBEDRAGEN.

Onze STRETCHING / EASYWAY-formule is beschikbaar voor personen-  
en bedrijfswagens.

8 9



LENING OP AFBETALING 
CLASSIC AUTOFIN

Met de lening op afbetaling Classic* hebt u de keuze om een voorschot te storten of niet. 
Deze lening is op strakke maandelijkse terugbetalingen gebaseerd van maximum 96 maanden 
(volgens legale persoonlijke voorzieningen) en daarna wordt u eigenaar van uw voertuig.

 SLIM  –  Een gloednieuwe of tweedehands zonder uw spaargeld te gebruiken.

 DUIDELIJKHEID  –  U betaalt terug tot 96 maanden.

 ZEKERHEID  –  U kent van tevoren het vaste maandbedrag.

 HANDIG  –  Uw verdeler zorgt persoonlijk voor alles.

 SOEPEL –  Verspreid uw termijnen volgens uw inbreng en uw budget.

 VEILIG  –  PSA Finance verdient het vertrouwen van 100.000 klanten.

*Autofin is een voorstel van lening op afbetaling  opgemaakt door PSA Finance Belux N.V. (lener), Bourgetlaan 20-1 te 1130 Brussel, België, KBO nr.: 
0417.159.386, tel.: +32 (0)2/370 77 11, IBAN: BE86 3100 0100 5250, BIC: BBRU BE BB, e-mailadres: psafinance@psa-finance.com, onder voorbehoud 
van goedkeuring van het dossier.

EEN LENINGSFORMULE DIE OM  
ZICH VRIJ ALS LUCHT TE VOELEN

❙  FLEXIBILITEIT –  een looptijd naar keuze met of zonder aanbetaling
❙  SERENITEIT –  een constante maandelijkse aflossing tot het einde van uw contract

WAAROM BIEDT DE AUTOFIN-FORMULE  
VAN PSA FINANCE ZOVEEL VEILIGHEID?
Het is heel simpel: alles is vast. Duur, tarief en maandelijkse betaling. Financiële verrassingen 
zijn er dus nooit. U weet vooraf wat de kosten van uw krediet zijn. Uw verkoper zorgt voor 
alles om meerdere afspraken te voorkomen.

U KUNT ER ZEKER VAN ZIJN DAT ALLES WORDT GEREGELD 
ZOALS HET HOORT!

Onze Autofin-formule is beschikbaar voor personen- en bedrijfswagens

10 11



BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID

OMNIUM

In België ben je verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. 
Deze vormt de basisdekking van je autoverzekering en zorgt ervoor dat, als je een ongeval 
veroorzaakt, de schade aan derden wordt vergoed. Deze dekking omvat ook, als je voertuig 
niet meer kan rijden, eerste hulp bij een ongeval, bij een (poging tot) diefstal of bij brand.

Onze burgerlijke aansprakelijkheid omvat ook de volgende diensten: BOB, Euro+ en Click for 
you. De burgerlijke aansprakelijkheid dekt niet de schade aan je voertuig bij een ongeval in 
fout, maar daar heb je onze omnium voor!

DE OMNIUMFORMULE: VOOR JE NIEUWE  
OF TOT TWEE JAAR JONGE VOERTUIG
De omnium is gebaseerd op de cataloguswaarde van je voertuig en biedt je bescherming in 
geval van:

  materiële schade als gevolg van een ongeval, een daad van vandalisme of kwaadwillig-
heid (met een franchise)

  diefstal of poging tot diefstal
  glasbreuk
  brand
  natuurkrachten of botsing van dieren, inclusief de schade die door knaagdieren wordt 

veroorzaakt.

Bij diefstal krijg je gedurende max. 30 dagen een vervangingsvoertuig.

DE FORMULE OMNIUM 24+, VOOR JE 
VOERTUIG TUSSEN TWEE EN VIJF JAAR
Deze formule biedt dezelfde dekkingen als een omnium, maar tegen een tarief dat rekening 
houdt met de ouderdom en de waarde van je wagen. Je premie wordt immersberekend op basis 
van de factuurwaarde en niet op basis van de cataloguswaarde, zoals bij een nieuwe wagen.

DE FORMULE MINI-OMNIUM
De mini-omnium biedt dezelfde dekkingen als een omnium, met uitzondering van de dek-
king materiële schade.

EERSTE HULP WAARMEE BIJ EEN ONGEVAL
bij een (poging tot) diefstal of bij brand recht hebt op:

  De herstelling ter plaatse of de sleping van je voertuig tot je garage
  De voortzetting van het traject tot je bestemming of je woonplaats
  Een vervangingsvoertuig gedurende drie dagen als je voertuig niet onmiddellijk hersteld 

kan worden na een ongeval in België

DE BOB-DEKKING
die bij een door de BOB-bestuurder veroorzaakt ongeval deze bestuurder vergoedt als deze 
gewond raakt en tevens zorgt voor herstelling van het verzekerde voertuig of vergoeding 
(volgens de marktwaarde op het ogenblik van het ongeval) in geval van totaalverlies.

DE DEKKING EURO+
die bij een ongeval in Europa het grootste deel van de verschuldigde bedragen voorschiet 
en tevens een aanvullende schadevergoeding betaalt, zodat je een vergoeding ontvangt die 
vergelijkbaar is met de vergoeding die je in België zou hebben ontvangen als het ongeval 
zich daar had voorgedaan.

HET ‘CLICK FOR YOU’-VOORDEEL
dat, als het wordt toegekend, voorkomt dat de premie toeneemt na een schadegeval.
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VOORDELEN 
VAN DE OMNIUM

DE WAARDE VAN JE NIEUWE  
WAGEN IS GEDURENDE 
DRIE JAAR GEWAARBORGD
Wordt je wagen gestolen of total loss verklaard? Als je wagen op het ogenblik 
van het ongeval minder dan drie jaar oud is, dan kan je een nieuwe wagen 
kiezen van een waarde die gelijk is aan de verzekerde waarde die je ons voor de 
beschadigde wagen had aangegeven.

Verkies je een cashvergoeding? Ook dat kan. De vergoeding wordt dan degres-
sief berekend op basis van de verzekerde waarde.

ZORGELOZE WACHTTIJD 
BIJ OVERNAME VAN DE WAGEN
Wanneer het verkooppunt jouw huidige wagen overneemt, dan is die gedekt 
voor materiële schade en bij totaal verlies - ter waarde van de overeengekomen 
overnameprijs - tot aan de levering van je nieuwe wagen en voor zover je daar-
voor een omnium hebt afgesloten.

DE FRANCHISE
Bij afsluiting van je verzekeringscontract weet je precies welk bedrag je zelf als 
franchise moet betalen.

Optioneel kan deze franchise voor het eerste schadegeval worden terugge-
bracht tot € 0:

  bij totaal verlies of
  bij herstelling door een partnergarage indien de herstellingsprijs hoger ligt 

dan de franchise dat in het contract is bepaald.

NOODZAKELIJKE 
AANVULLENDE DEKKINGEN

BESCHERMING VAN DE BESTUURDER

Wist je dat indien je als bestuurder gewond raakt, bijvoorbeeld bij een ongeval dat jij hebt 
veroorzaakt of zonder aansprakelijke derde, je persoonlijk kan opdraaien voor de kosten 
en gevolgen van je verwondingen (inkomstenverlies, morele schade, huishoudelijke onge-
schiktheid, enz.)? 

De dekking bescherming van de bestuurder biedt een tegemoetkoming die tot 
€ 1 500 000 (per schadegeval) kan bedragen en zorgt ervoor dat je in alle omstandighe-
den op je beide oren kunt slapen. Het maakt niet uit of je zelf achter het stuur van je wa-
gen zit, dat een andere persoon ermee rijdt, of dat jij - voor privédoeleinden - de wagen 
van iemand anders bestuurt.
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RECHTSBIJSTAND
Bij een ongeval ontstaat wel eens onenigheid tussen de betrokken partijen. En vaak eindigt 
die in de rechtbank. De dekking rechtsbijstand garandeert dan een optimale verdediging 
van je belangen. Ze zorgt ervoor dat de nodige stappen worden ondernomen om je schade, 
je strafrechtelijke verdediging … én gerechtskosten (advocaat-, expertise-, gerechtskosten, 
behalve boetes) vergoed te krijgen.

HULPVERLENING +
Met deze dekking, inclusief personenhulp, blijf je gegarandeerd mobiel in binnen- en buiten-
land: pechverhelping, takelen, vervangingsvoertuig ... maar ook bij brandstoftekort of het 
tanken van verkeerde brandstof.

VOORDELEN PARTNER GARAGES
Ben je gedekt door een omnium of een BA (bij een schadegeval in recht) en geraak je betrok-
ken bij een ongeval? Als je een beroep doet op een partnergarage geniet je tal van voordelen:

1. Herstellingen volgens de regels van de kunst.
2. Een versnelde expertise, gratis schoonmaak en check-up
3. Een korting van € 125 op de vaste franchise voor wagens
4. Een vervangingsvoertuig
 • Bij een ongeval: tijdens de hele duur van de herstellingen (max. 30 dagen)
 • Bij totaalverlies: max. 30 dagen
 • Bij glasbreuk: max. 3 dagen
5.  De derde-betaler: wij betalen alle kosten rechtstreeks aan je partnergarage, met uitzonde-

ring van de eventuele franchise en de wettelijk terugvorderbare btw.

Deze voordelen gelden in België en binnen een straal van 30 km buiten de landsgrenzen.

SCHULDSALDO-
VERZEKERING
Bescherm uw dierbaren. Verzeker uw financiering met het resterende verschuldigde verze-
keringsgeld. Dit is de financiële zekerheid die de dochteronderneming PSA Insurance u biedt.

DE SCHULDSALDOVERZEKERING 
HELPT BIJ HET BESCHERMEN VAN...

  uw budget, 
 uw spaargeld
 al wie u lief is. 

Want deze verzekering dekt uw maandelijkse afbetalingen voor uw wagen. En bij overlijden 
zullen uw nabestaanden de restschuld op uw voertuig nooit hoeven te betalen omdat wij 
het resterende saldo voor onze rekening nemen

DEZE VERZEKERING GEEFT U  
DE VOLGENDE VOORDELEN:

  Betaling van uw maandelijkse aflossingen bij tijdelijke en volledige arbeidsongeschiktheid.
  Volledige afbetaling van uw kredietsaldo bij blijvende volledige arbeidsongeschiktheid en 

bij overlijden. Uw familie is hier volledig beschermd.
  De premie van deze verzekering bedraagt 4,50% van mijn maandelijkse aflossing bij een 

classic lening, en dat voor een maximale bescherming.
  Bij een balloon finance bedraagt deze premie 3,50% van mijn maandelijkse aflossing. 

HOE WERKT HET PRECIES?
U betaalt bijvoorbeeld €200 per maand af voor uw krediet, PSA Credit Protection kost u 
4,50% van die maandelijkse aflossing, dus € 9,00. Uiteindelijk betaalt u dus € 209,00 per 
maand terug met deze verzekering inbegrepen en bent u maximaal beschermd.
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FINANCIEEL VERLIES 
VERZEKERING
Compenseer het verlies in waarde van uw voertuig op elk moment tijdens het contract in 
geval van total loss of diefstal. Onze verzekering voor Financieel Verlies, ook bekend als GAP 
(Guaranteed Asset Protection), biedt u deze voordelige vergoeding.  
Afhankelijk van het gekozen dekkingsniveau, verkleint u de kloof tussen het reglement van 
de autoverzekering en het oorspronkelijk betaalde bedrag voor uw voertuig, de vervanging 
of het financieringssaldo.

WEET U HOEVEEL HET U KOST ALS UW AUTO 
TOTAAL VERLIES OF GESTOLEN IS? 
Dit bedrag kan tot in de duizenden euro’s oplopen wanneer uw autoverzekering maximaal de 
markt waarde uitbetaald. Het zou dus kunnen voorkomen dat u minder geld terug krijgt dan 
nodig is om weer terug in een soort gelijke wagen te rijden of om uw uitstaande financiering 
af te betalen. Wat doet u dan?

HOE DEZE VERZEKERING U HELPT
De financieel verlies verzekering is een eenvoudig en voordelig middel om u te beschermen 
tegen de gevolgen van een totaal verlies of de diefstal van uw wagen. 

Mocht u dit overkomen dan kunt u tot 40% van het geleende kapitaal terugbetaald krijgen. 
Het bedrag waarvoor u gedekt bent is afhankelijk van het jaar van het schadegeval. Zo is dit 
bij het:

VERLENGDE GARANTIE
TWEEDEHANDS VOERTUIG
U financiert uw occasiewagen bij ons en wilt uw bij aankoop verkregen garantie verlengen? 
Dat kan! Met onze verlengde garantie kunt u deze waarborg uitbreiden, inclusief bijstand voor 
de volledige looptijd van uw financiering.

Zo is uw occasiewagen tot het einde van het krediet gewaarborgd tegen een maximaal aantal 
risico’s op mechanische pech.

HOE WERKT HET PRECIES?
Onze verzekering voor ‘reparatiekosten’ laat niets aan het toeval over: alle belangrijke elemen-
ten van uw gebruikte voertuig zijn gedekt in het geval van een storing.

Het is een dubbele zekerheid:

  technisch: de verzekering dekt alle essentiële onderdelen voor de goede werking van uw 
voertuig in heel Europa.

  financieel: de reparatiekosten (onderdelen en arbeid) worden direct betaald: u hoeft  
geen geld voor te schieten. Daarnaast is de premie maandelijks over de looptijd van uw 
financieringscontract.

 Uitgebreide bescherming tegen reparatiekosten

 Financiële zekerheid in geval van reparatie

 Geldig in heel Europa

 Herwaardering van uw voertuig

 Geen voorschot op de kosten bij schade

SAMENVATTEND:
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Voor al onze producten en diensten:
vraag een vrijblijvende offerte aan uw  
Citroën  DS - Peugeot dealer.
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voor meer informatie
surf naar
www.psafinancebelux.be


