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Faça seu próprio caminho 
e os outros vão seguir você.

O Peugeot 307 é um carro completo em todos os sentidos. Completo no design consagrado. Completo no desempenho 
do motor 2.0l 16V flex* e do câmbio automático sequencial Tiptronic System Porsche*. Completo no conforto,  
na dirigibilidade, na tecnologia. E é completo também no design superior. Suas linhas modernas inspiram vigor  
e elegância, seus grandes faróis conferem o ar felino, o teto solar elétrico* e as rodas de liga leve aro 16”* transmitem 
modernidade e esportividade. Depois do Peugeot 307, os outros são só outros. 

*Segundo versão.
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Disqueteira para 5 CDs no painel é um item opcional de concessionária.

*Segundo versão.

personaLiDaDe Forte, 
aDaptação mÁXima a você. 

Dentro do Peugeot 307, você se sente à vontade. Ele oferece sistema de viva-voz Bluetooth*, ar-condicionado Bi-zone* 
com regulador individual de temperatura, sensor de chuva no para-brisa* e CD player MP3* com comando no volante*. 
Sem falar no seu acabamento impecável, com materiais de qualidade e requinte em cada detalhe. O Peugeot 307 tem 
tanto conforto que vai ser difícil você querer entrar em outro carro.



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.

Fábrica no brasil
A Peugeot possui um dos mais modernos centros de produção de automóveis do país, localizado no 
Polo Industrial de Porto Real, RJ. Prova de compromisso com a qualidade dos produtos Peugeot e de 
excelência em atendimento ao consumidor.

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.

banco Peugeot
Oferece excelentes soluções de financiamento, consórcio, seguros e garantias 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 nesta concessionária 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.

leasing Peugeot 
O leasing Peugeot é mais uma opção para a realização do sonho de adquirir um novo veículo. Consulte também 
essa modalidade.
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maior Do Que a tecnoLogia, só a 
certeZa De Dirigir o meLhor carro.
Dentro de um Peugeot 307 é o conforto que fala mais alto. Com sua ampla área envidraçada, ele permite que você 
aproveite cada centímetro da paisagem e tenha uma visão completa do exterior. O motorista ainda tem maior 
comodidade: o volante e os bancos vêm com várias opções de regulagem. Quando você der a partida, vai ver que 
o Peugeot 307 sai na frente dos outros.

segurança reForçaDa 
para o seu conForto 
ser garantiDo. 
Sua tranquilidade ao dirigir é uma prioridade do Peugeot 307 em todas as 
versões. Ele é equipado com freios ABS com controle de frenagem, air bag duplo 
frontal e o sistema de multiplexagem que gerencia e controla de forma 
centralizada motor, transmissão, ligações e todos os equipamentos de segurança 
e conforto. No Peugeot 307, a segurança anda junto com o seu bem-estar.

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


