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PEUGEOt hOGGar.
LEvE a sUa vida.

O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. E em um Peugeot Hoggar, levar a vida e tudo o que importa para 
você tem muito mais sentido. Com a perfeita combinação entre a robustez de um legítimo utilitário e o design moderno, 
o conforto de um Peugeot, o Hoggar materializa força através de seus faróis e para-choque marcantes. A traseira, através 
de sua caçamba esportiva, que é a maior em volume da categoria, traduz um status robusto. A performance é demonstrada 
através dos motores 1.4L Flex nas versões X-Line e XR e 1.6L na versão Escapade. Robustez e modernidade no estilo se 
misturam, para você levar a sua vida em um Peugeot Hoggar.



LEvE O dEsiGn 
rEfinadO 
cOm fOrça E 
mOdErnidadE. 
O design exterior do Peugeot Hoggar surpreende 
em cada detalhe. A parte dianteira é marcada pelo 
grupo ótico e, de acordo com a versão, faróis de 
máscara negra expressivos que se alongam pela 
lateral evidenciando o olhar felino do modelo. 
O para-choque robusto se une à força da traseira 
e, juntos, traduzem a imagem marcante do utilitário. 
Além disso, para trazer ainda mais equilíbrio entre 
força e estilo, juntam-se ao Peugeot Hoggar 
os seguintes itens: Step Side de dupla função, que, 
além de facilitar o acesso à caçamba, faz a troca 
de ar da cabine, janela corrediça no vidro traseiro 
da cabine, barra de teto e rodas de alumínio 15”, 
de acordo com a versão. Em um Peugeot Hoggar 
você também leva muito mais design e estilo. 



CD player MP3 é um item opcional de Concessionária.

LEvE mUitO mais cOnfOrtO 
Para qUaLqUEr LUGar. 

Dentro do Peugeot Hoggar, o conforto, a amplitude e a modernidade são características certas. O prazer de dirigir 
se torna ainda maior. De traço ondulado, o console apresenta textura diferenciada, que é agradável ao toque e que 
se destaca dentro do universo de utilitários. Além disso, os vidros laterais melhoram a visão periférica dos ocupantes 
e contribuem para a harmonia estética do modelo. A ampla cabine permite ótima iluminação, sem falar no ótimo 
espaço atrás dos bancos, 120 litros de capacidade volumétrica, que mantém o conforto e a excelente posição de dirigir.  



LEvE a maiOr 
caçamba 
da catEGOria.
A caçamba do Peugeot Hoggar tem a maior 
capacidade de carga útil do segmento: 742 kg 
na versão X-Line e também a maior capacidade 
volumétrica do mercado com 1.151 litros. 
É espaço de sobra para você levar tudo 
o que imaginar, sem abrir mão da praticidade. 
São 10 pontos de amarração, a tampa é 
removível e é trancada à chave. É por isso 
que tudo o que você precisa levar na sua vida 
cabe em um Peugeot Hoggar. 



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.

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

LEvE mais sEGUrança 
na hOra dE diriGir.
Na dianteira, sistema de suspensão com molas enrijecidas, na traseira, eixo de 
torção e barra estabilizadora, amortecedores posicionados horizontalmente, 
novos batentes e braços duplos oferecem um comportamento dinâmico e muito 
seguro. Além dos dois compensadores de freio que, independentemente da 
localização da carga na caçamba, trabalham para que o sistema de frenagem 
e estabilidade sejam muito mais eficientes quando exigidos. O Peugeot Hoggar 
ainda possui bancos com efeito antimergulho, air bag duplo e faróis de neblina, 
esses dois últimos de acordo com a versão.

LEvE mUitO mais PErfOrmancE 
E dEsEmPEnhO Para aPrOvEitar 
tOdOs Os caminhOs. 
Aliar a esportividade de um carro de passeio e a capacidade de carga de um utilitário sem perder a dirigibilidade é um dos grandes 
diferenciais do Peugeot Hoggar. Os sistemas de suspensão, frenagem e direção foram desenvolvidos para proporcionar uma condução 
precisa e esportiva que faz com que você sinta total controle sobre o veículo, tanto na utilização de passeio como na utilização de utilitário. 


