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a validade dessas informações. A peugeot do Brasil reserva-se o direito de, a qualquer 
momento, sem aviso e/ou comunicação, modificar e/ou cancelar este catálogo, no todo 
ou em parte, seja por motivos técnicos e/ou comerciais, eliminando, cancelando e/ou 
substituindo produtos e respectivas características. V1.11 - Impresso em abril de 2011.



Peugeot 207 
escaPade. 
Magnético 
na cidade 
e taMbéM 
fora dela.
Se você estava procurando um carro que 
encara qualquer tipo de desafio, encontrou. 
O Peugeot 207 Escapade desfila charme, 
beleza e estilo em todos os lugares.  
Seu motor 1.6L 16V Flex de até 113 cv 
está sempre pronto para entrar em ação 
e mostrar toda a sua força. peugeot 207 
escapade. Simplesmente irresistível.  



toda grande conquista 
coMeça Pelo conforto.

O peugeot 207 tem no conforto e na praticidade um dos seus principais diferenciais. Seu novo painel com fundo  
branco e o novo rádio CD player confirma tudo isso. Além disso, ele deixa os seus caminhos ainda melhor  
com o seu ar-condicionado digital*, direção hidráulica, sensor de chuva*, faróis com acendimento automático*,  
computador de bordo digital, bancos esportivos exclusivos, painel esportivo, e vidros e travas elétricos.

*Segundo versão.



uMa coisa você 
Pode ter certeza: 
o design e a 
sofisticaçã o 
Peugeot 207 sW 
não vão sair 
da sua cabeça.
O peugeot 207 SW é a combinação perfeita entre a beleza  
e a tecnologia. A alta performance do seu câmbio automático 
sequencial Tiptronic System Porsche e a potência dos motores 
1.4L Flex nas versões XR e XR S e 1.6L 16V Flex na versões XS  
e Escapade é o ponto-chave de toda essa sintonia. Além disso, 
ele vem com o novo para-choque frontal e traseiro na cor do 
veículo e friso lateral com detalhe cromado*.

207 SW 1.6L XS A

*Segundo versão.



você nunca se sentiu tão 
À vontade nuM station Wagon.

Dentro do peugeot 207 SW o conforto é quem manda. Aqui tudo foi projetado para seu bem-estar e ao prazer  
de dirigir. Seu novo painel com fundo branco e o novo rádio CD player MP3 com Bluetooth*, além da entrada USB*, 
é um grande exemplo disso. Ele também vem equipado com ar-condicionado digital*, direção hidráulica, faróis com 
acendimento automático*, sensor de chuva*, bancos esportivos exclusivos*, vidros e travas elétricas, computador  
de bordo*, bancos rebatíveis e porta-malas com capacidade para até 313 litros.

207 SW XS

*Segundo versão.



excelente dirigibilidade, facilidade e muito estilo. Assim é o peugeot 207 escapade e o SW. Seus itens como manopla de câmbio 
cromada e direção hidráulica dão a você mais conforto na hora de dirigir. Seus motores 1.4L Flex, nas versões XR e XR S do 
peugeot 207 SW, e 1.6L 16V Flex, do peugeot 207 escapade, e na versão XS do peugeot 207 SW, mostram toda a sua grandeza, 
força e desempenho em qualquer tipo de terreno. E, para garantir mais versatilidade, a versão Escapade conta com pneus  
de uso misto off-road e suspensão independente elevada. 

a gente não sabe o que chaMa Mais a 
atenção: a dirigibilidade ou o Motor.

Para chegar longe você 
Precisa ter segurança.
um carro também tem que ser perfeito na segurança. O peugeot oferece duplo 
air bag frontal (opcional para as versões XR, XR S, escapade e de série para  
a versão XS), ABS*, repartidor eletrônico de frenagem*, alarme*, faróis de neblina* 
e limpador de para-brisa temporizado. peugeot 207 escapade e SW. tecnologia 
a serviço da sua tranquilidade.

benefícios Peugeot
A Peugeot não faz só automóveis. Faz tecnologia, conforto, segurança, beleza, prazer. Enfim, a Peugeot faz emoção. Ao adquirir 
um veículo Peugeot 0km, o cliente pode contar com vários benefícios e serviços especiais que só a Peugeot pode oferecer.

CAEP – CEntrAl dE AtEndimEnto EsPECiAlizAdo PEugEot 
Através da CAep, a peugeot reafirma seu compromisso de qualidade e assistência ao cliente.
Ligue 0800 703 2424, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. www.peugeot.com.br

lEAsing PEugEot 
O Leasing Peugeot é mais uma opção para a realização do sonho de adquirir um novo veículo. Consulte também 
essa modalidade.

BAnCo PEugEot
Oferece excelentes soluções de financiamento e seguros para você comprar e manter o seu veículo peugeot 
com total segurança. Consulte o Banco peugeot e veja todas as vantagens para você e seu veículo.  
Com o Banco Peugeot é muito mais simples. Trabalho mesmo, só para escolher o veículo dos seus sonhos 
em uma das concessionárias peugeot.

PEugEot AssistAnCE
Oferece uma assistência completa, 24 horas por dia, durante o período de garantia 
de seu veículo peugeot 0km. Conta com uma série de serviços personalizados 
criados com o propósito de evitar todo e qualquer inconveniente causado pela 
imobilização de um veículo peugeot, em caso de uma possível pane.

FáBriCA no BrAsil
A fábrica brasileira foi inaugurada em 2001 e produz automóveis e motores seguindo os mais 
exigentes padrões de qualidade e respeito ao meio ambiente. A unidade industrial atende à 
demanda do mercado nacional e também exporta os produtos “Made in Brazil” para diversos países.

rEdE dE ConCEssionáriAs PEugEot 
Mais de 150 concessionárias equipadas e com profissionais treinados pela própria fábrica.  
A Rede de Concessionárias peugeot oferece assistência técnica com agilidade e qualidade,  
além da garantia de peças e acessórios originais Peugeot.

Conheça em detalhes todos os produtos Peugeot no nosso site www.peugeot.com.br

*Segundo versão.


