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www.peugeot.com.br

todos os veículos peugeot estão de acordo com o pRoCoNVe, 
programa de Controle de poluição do Ar por Veículos Automotores.

Colar etiqueta de identificação da Concessionária

este catálogo tem validade limitada, sendo suas informações e descrições meramente 
ilustrativas. Antes de adquirir seu veículo, confirme com a sua concessionária peugeot 
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.
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Tem design, 
esporTividade 
e esTilo.  
isso sim é 
um carro 
magnéTico.
o peugeot 207 é um carro que está sempre em 
evolução. Seu design arrojado, sua esportividade 
e seus modernos equipamentos de série fazem 
dele um carro completo e desejado em todos  
os sentidos. um carro que atrai olhares por todos 
os lugares onde passa. Seu magnetismo está  
em todas as suas partes, como, por exemplo,  
nos novos para-choques dianteiro e traseiro que  
vem na cor do veículo e também no friso lateral 
com detalhe cromado*, além das rodas de liga 
leve 15”*. o peugeot 207 mostra em detalhes por 
que o conforto e a tecnologia estão fazendo esse 
carro ficar cada vez mais à frente dos outros.

*Segundo versão.

207 hB XS
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um carro magnéTico 
Também no seu inTerior.

Quem entra num peugeot 207 não quer mais sair. Seu novo painel com fundo branco mostra em detalhes todas  
as informações que facilitam a vida do motorista. ele também vem equipado com bancos esportivos*, computador  
de bordo*, CD player Mp3 com Bluetooth*, entrada para uSB*, ar-condicionado digital*, direção hidráulica, faróis  
com acendimento automático* e sensor de chuva*. Você vai se sentir atraído por todo o conforto e esportividade 
que esse carro oferece. *Segundo versão.

207 HB XS
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o peugeoT 207 Também 
faz boniTo quando  
o assunTo é segurança.
Dentro do peugeot 207 você acelera e fica tranquilo. ele vem com duplo air bag frontal 
(opcional para as versões XR e XR S e de série para a versão XS), ABS*, repartidor eletrônico 
de frenagem*, alarme*, faróis de neblina* e limpador de para-brisa temporizado.  
Aqui você faz o seu caminho com total segurança. *Segundo versão.

moTores que Trazem poTência, 
Tecnologia e aplausos.
Não é à toa que o peugeot 207 é um carro magnético. Sua alta performance e suas qualidades dinâmicas fazem dele  
um modelo único. Dentro dele o motorista tem a sensação de absoluto controle sobre o carro. Seus motores 1.4L Flex, 
nas versões XR e XR S, e 1.6L 16V Flex, na versão XS, garantem máxima potência. Isso sem falar do câmbio automático 
tiptronic System porsche (disponível na versão XS), que aumenta ainda mais o seu prazer de dirigir.

207 hB XS a

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


