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

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, por motivos técnicos e/ou comerciais, eliminando, cancelando e/ou 
substituindo produtos e respectivas características. V1.11 - Impresso em outubro de 2011.



DO CONCEITO À CRIAÇÃO,

A HISTÓRIA CONTINUA.
Quando um concept-car se torna realidade, a materialização do sonho provoca 
admiração e intensa emoção. E, quando o modelo final é prova de uma audácia 
ainda maior, é um convite a uma experiência inovadora. Uma nova história tem 
início com o Peugeot RCZ.
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EMOÇÕES COM ESTILO.
Escultural e contemporâneo, o Peugeot RCZ reinventa a arquitetura 
original do cupê com uma silhueta inovadora, esportiva e elegante.  
O teto e o vidro traseiro de dupla curvatura destacam a sua grande 
originalidade de estilo e realçam a proeza técnica, tanto de design 
como de comportamento aerodinâmico. As suas curvas fluidas  
e atléticas são acentuadas pelos dois arcos de alumínio polido  
que esculpem o seu perfil e lhe conferem nobreza e dinamismo.
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As linhas dinâmicas que formam sua estrutura interna conferem ao RCZ um design singular  
e atlético. O painel de bordo é integralmente revestido por uma inovadora textura lisa que  
o valoriza. Sob o olhar do condutor, o relógio analógico situado no painel central e as inserções 
metálicas do painel de instrumentos acrescentam uma identidade própria ao Peugeot RCZ.
Sente-se a bordo do RCZ para viver novas emoções.

Os bancos esculturais esportivos assumem a forma do corpo, dando a você uma perfeita 
sensação de harmonia. O volante e todos os comandos estão naturalmente ao alcance  
da sua mão, reforçando o conforto e a facilidade de utilização. O ambiente interno  
é valorizado pela qualidade do conforto acústico e pelo comportamento vibratório notável.  
Aprecie a dirigibilidade do RCZ, com uma posição de dirigir particularmente baixa e ergonômica.
A sua viagem tem início no instante em que você se posiciona no requintado cockpit do RCZ.

A SEDUÇÃO EXTREMA.

ESPAÇO PESSOAL.
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Um cuidado meticuloso foi dedicado ao estilo de cada elemento  
e à nobreza dos materiais utilizados. Seja no acabamento em couro 
com costura dupla, seja na utilização de elementos cromados, 
todas as peças foram meticulosamente elaboradas.

A QUALIDADE 
DOS DETALHES.

De imediato, é possível 
constatar o requintado toque 
da inovadora textura do painel 
de bordo e a avantajada 
espessura do volante com  
um rico acabamento em couro.
A influência do prestígio 

do mundo automobilístico 
esportivo se vê também  
no relógio analógico,  
no revestimento cromado  
e de carbono dos mostradores 
e também nos elementos 
cromados no volante.
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SENSAÇÕES INÉDITAS.
O RCZ é um cupê raro e exclusivo. Além de captar os olhares admirados, leva  
o prazer de dirigir ao mais alto nível. Aqui a relação passional entre estrada  
e carro ganha um maior significado, concentrando todo o know-how da marca 
Peugeot no seu comportamento dinâmico e também na aderência ao solo.
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Em conformidade com a filosofia do RCZ, 
são propostos inúmeros equipamentos 
para proporcionar a máxima segurança. 
Além de um comportamento dinâmico 
de alto nível, sua estrutura dimensionada 
contribui para resistir e absorver a energia 
dos choques frontais e laterais.
O sistema eletrônico de estabilidade (ESP) 

visa preservar um ótimo equilíbrio e manter 
todo o seu prazer de dirigir em situações 
delicadas, detectando e corrigindo riscos  
de perda de trajetória, garantindo  
que o RCZ se mantenha na rota correta.  
O controle de tração (ASR) limita o giro 
em falso das rodas em caso de perda
de aderência. O RCZ está equipado com  

4 airbags, sendo 2 frontais e 2 laterais, 
garantindo uma proteção eficaz 
independentemente da posição dos bancos.  
Os freios ABS, juntamente com o repartidor 
eletrônico de frenagem (REF) e o sistema  
de frenagem de urgência (AFU), garantem 
máxima segurança e precisão nas frenagens.

EMOÇÕES REQUINTADAS. SEGURANÇA.
Criar um veículo exclusivo como o RCZ  
e satisfazer as exigências no que diz  
respeito ao prazer de dirigir demanda  
a adoção de um excelente e moderno 
conjunto motriz. Além de um 
comportamento dinâmico exemplar.
A fim de proporcionar novas sensações 
ao ato de dirigir, o RCZ se beneficia 
de um centro de gravidade rebaixado, 
bitolas dianteiras e traseiras alargadas, 
suspensões adaptadas e rodas 18’’. 

O aerofólio traseiro móvel, acionado 
automaticamente (*) em função  
da velocidade do veículo, otimiza o fluxo 
de ar e melhora o apoio aerodinâmico. 
A direção assistida proporciona  
alta precisão e respostas rápidas,  
e os discos de freios ventilados  
de 302 mm de diâmetro e 26 mm  
de espessura (dianteiros) garantem 
maior segurança na frenagem.  
O RCZ vem equipado com o moderno 

motor Turbo High Pressure, com 
injeção direta de gasolina, gerando  
165 cv de potência e torque  
de 24,5 Kgfm a 1.400 rpm. Seguindo 
a tendência de downsizing, esse motor 
associa potência em baixa rotação  
a baixo consumo. Acoplado ao motor,  
o RCZ oferece uma caixa de velocidade  
automática sequencial de 6 velocidades.

*Pode ser acionado manualmente.
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TECNOLOGIA.
Relaxe e aprecie a sua viagem com o Peugeot RCZ. O carro que se diferencia 
pela sua gama de equipamentos tecnológicos e também pelo conforto. 

O RCZ chega com itens importantes, 
como o regulador e limitador  
de velocidade (piloto automático), 
sensores de estacionamento traseiro  
e dianteiro e de chuva, ar-condicionado  
digital bi-zone, faróis de xenon 
autodirecionais e com acendimento 
automático. No que diz respeito  

a multimídia, o RCZ oferece um 
sistema Hi-Fi JBL de alta qualidade 
sonora, com 6 alto-falantes e um 
amplificador de 240 W, com leitor 
MP3, conexão USB/iPod, AUX  
e Bluetooth. Toda função multimídia  
é comandada pelo controle de rádio, 
situado na coluna de direção.
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UM VERDADEIRO CUPÊ 2 + 2.
Dois lugares suplementares 
oferecem mais possibilidades. 
Os dois lugares traseiros, 
esculpidos com um cuidado muito 
especial, estão em harmonia com 
os bancos dianteiros. Os dois 
bancos se situam no mesmo eixo 
das curvaturas do vidro traseiro, 
oferecendo mais altura para  
os passageiros traseiros, uma 
proeza da arquitetura exclusiva.
O conforto do RCZ foi pensado  
nos mínimos detalhes, seja  
na memorização automática  

da posição do encosto do banco 
do motorista ao recolher para  
dar acesso aos bancos traseiros,  
seja no ajuste elétrico e aquecimento 
dos bancos dianteiros. A estética 
combina com a praticidade.  
Para os fins de semana prolongados,  
o RCZ dispõe de um espaço 
inesperado para um cupê. Seu 
porta-malas tem uma capacidade 
generosa de 321 litros.  
Rebatendo o encosto dos bancos 
traseiros, a capacidade aumenta 
para 639 litros.
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VERSÕES

DIMENSÕES (mm)

CORES

RODA

O RCZ está disponível em apenas uma única e exclusiva versão, amplamente equipada  
com o motor THP de 165cv e caixa de câmbio automática sequencial de 6 velocidades.  
Os principais equipamentos estão destacados abaixo: 

O RCZ conta com a opção de 4 cores metalizadas e 1 cor perolizada, todas escolhidas 
de forma a valorizar o arco de alumínio e a dupla curvatura do teto e do vidro traseiro.

Roda de liga leve de18”

Branco Nacré

RCZ THP 165 CV

COR PEROLIZADA

• Freios ABS com REF e AFU
• 4 airbags
• ESP com ASR e ‘’Hill Assist’’
• Aerofólio móvel
• Faróis de neblina
• Faróis de xenon autodirecionais
• Alarme

SEGURANÇA

MULTIMÍDIA

• WIP* Sound CD MP3 com sistema Hi-Fi JBL
• WIP* Plug USB / iPod e AUX
• WIP* Bluetooth
• Comando de áudio na coluna de direção

CONFORTO

• Acendimento automático dos faróis
• Ajuste elétrico dos bancos dianteiros
• Aquecimento dos bancos dianteiros
• Ar-condicionado automático digital bi-zone
• Computador de bordo
• Sensor de estacionamento traseiro e dianteiro
• Sensor de chuva
• Vidros elétricos sequenciais
• Retrovisores elétricos com rebatimento elétrico
• Regulador e limitador de velocidade

ESTILO

• Rodas 18’’ e pneus 235/45 R18
• Pedaleiras de alumínio
• Bancos esportivos com revestimento de couro
• Teto na cor preta (exterior)

CORES METÁLICAS

Vermelho Tourmaline

Azul Tuanake

Cinza Sidobre

Preto Perla Nera
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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

*Condicionado ao cumprimento do Plano de Manutenção e informações contidas no Caderno de Manutenção e Garantia do Peugeot RCZ.
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