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Todos os veículos Peugeot estão de acordo com o PROCONVE, 
Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.

A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso 
as características e especificações técnicas dos seus veículos contidas 
neste catálogo. V1.10 - Junho 2010.

Colar etiqueta de identificação da Concessionária.

Novo



PARTNER ESCAPADE

UM CARRO VERSÁTIL,
QUE DEFINITIVAMENTE 
NÃO PASSA 
DESPERCEBIDO.
Surpreendente. É dessa maneira que o novo Peugeot Partner chega até 
você. Com visual robusto e diferenciado, ele materializa força através 
de suas linhas de design e chama a atenção por onde passa. Completo 
e versátil, ele traz espaço de sobra sem abrir mão da segurança de 
seus itens estruturais reforçados que garantem estabilidade e absorção 
de impactos, traz a potência do motor 1.6L 16V Flex 113 cv, sem abrir 
mão do conforto, oferecido pela ótima dirigibilidade e espaço interno,  
e da praticidade, identificada também pela modularidade dos bancos. 
Perfeito para tudo o que você e sua família esperam de um carro.



Versão Partner Escapade Pack.
CD player MP3 é um item opcional de Concessionária.

DESIGN INTERIOR ÚNICO,
COM ESPAÇO E CONFORTO DE SOBRA.

Dentro do novo Peugeot Partner, a amplitude é traduzida em máximo conforto. Isso porque ele possui excelente espaço 
interno, tanto para passageiros quanto para bagagens, com uma capacidade máxima de 2.800 litros no porta-malas  
com bancos rebatidos. Seja nas locomoções do dia a dia ou em viagens mais longas, você e sua família têm comodidade 
em todos os sentidos: desde a posição em dirigir até os itens de série mais desejados. Além de vir com ar-
condicionado, de acordo com a versão, vidros elétricos dianteiros e direção hidráulica, o novo Peugeot Partner traz 
ainda o requinte exclusivo dos bancos esportivos, do painel com texturas inovadoras e dos detalhes em alumínio no 
painel e no interior  



anos 
de garantia
motor e câmbio3

TODA A SEGURANÇA QUE VOCê E SUA 
FAMíLIA ExIGEM DE UM CARRO E A 
TRANQUILIDADE DE 3 ANOS DE GARANTIA*.
O sistema do novo Peugeot Partner foi desenvolvido para garantir a segurança de sua família. Com itens estruturais como barra de 
reforço nas portas para maior proteção, longarinas e barra dianteira que garantem maior segurança na absorção de impactos. O novo 
Peugeot Partner possui também: barras estabilizadoras e suspensão dianteira com braços inferiores que garantem maior estabilidade, 
IsoFix (fixador de cadeira para criança) e itens como air bag duplo e freios ABS, esses dois últimos na versão Escapade Pack. 
Assim, você e sua família podem aproveitar, com toda a tranquilidade, tudo de melhor que o novo Peugeot Partner tem para oferecer.

PERFORMANCE E CONFORTO
PARA VOCê E SUA FAMíLIA.
Cada detalhe do novo Peugeot Partner foi pensado para você e sua família terem em mãos um carro completo, que oferece  
muito além de espaço interno e conforto. Seu motor 1.6L 16V Flex com 113 cv garante potência e ótimo desempenho, 
proporcionando o verdadeiro prazer de dirigir – característica intrínseca dos veículos da marca Peugeot.

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

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.

*Garantia de 3 anos, sendo o primeiro ano referente à garantia legal/contratual e o segundo e terceiro ano referentes à garantia do motor e câmbio. 
A Peugeot do Brasil garante a reparação de peças que integram o motor e a caixa de velocidade de seu veículo durante o período de 2 anos, contados 
a partir da garantia conjunta de 1 ano antes citada, de acordo com os termos do manual de manutenção e garantia.


