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O MELHOR DA TECNOLOGIA PEUGEOT 
COM O EXCLUSIVO PEUGEOT i-Cockpit®

Com uma posição de condução inovadora, o PEUGEOT i-Cockpit® combina prazer de dirigir 
e segurança. O exclusivo volante SportDrive, o painel elevado com as informações importantes ao 
alcance da vista e o PEUGEOT Connect Radio ergonomicamente posicionada junto com as principais 
funções do carro deixam tudo confortavelmente ao alcance das mãos.

UM NOVO CÂMBIO. UM NOVO JEITO DE DIRIGIR.

Sinta o conforto de dirigir um Peugeot 208, com o mais 
moderno câmbio automático de 6 velocidades, que 
garante maior suavidade nas trocas de marcha e melhor 
aproveitamento dinâmico. Conte com 4 modos diferentes 
de condução: Drive, Sport, Eco e Sequencial.



PEUGEOT Connect Radio. A EVOLUÇÃO DA INOVAÇÃO. MAIS CONECTIVIDADE. MAIS PRAZER EM DIRIGIR.

O PEUGEOT Connect Radio com Apple CarPlay® e Android Auto® do Peugeot 208 
proporciona uma experiência única, com respostas rápidas e alta resolução de imagem.  A 
tela é capacitiva, permitindo o uso de gestos com os dedos para dar zoom em mapas e pegar 
atalhos para acessar o menu principal.

*Compatível somente com Android Auto.

Com os sistemas Apple CarPlay® e Android Auto®, o Peugeot 208 oferece muito mais 
conectividade para quem dirige. A tecnologia permite o espelhamento de aplicativos dos 
celulares com sistema Android e iPhone, como Google Maps, WhatsApp, Waze*, Spotify e 
outros. Toda a facilidade de um smartphone direto no PEUGEOT Connect Radio. 



6 AIRBAGS. ISOFIX, TECNOLOGIA PENSADA PARA TRANSPORTAR
CRIANÇAS COM SEGURANÇA.

Proteção por todos os lados. O Peugeot 208 vem com até  
6 airbags com 8 pontos de proteção: airbags frontais,  
laterais e de cortina, que protegem tanto o motorista quanto  
os passageiros. Mais segurança a bordo de um Peugeot 208.

Instalar a cadeirinha infantil ficou muito mais rápido e prático com o sistema 
Isofix, já integrado de fábrica. Esse sistema de ancoragem é um padrão 
internacional, que garante maior segurança, agilidade e praticidade para os pais 
na hora de instalar a cadeirinha do seu filho no carro.



TETO PANORÂMICO. 
UMA EXPERIÊNCIA VISUAL ÚNICA.

A sensação de liberdade e a luminosidade interna completam a experiência 
de dirigir o Peugeot 208. O amplo teto de vidro oferece uma visão diferenciada 

da paisagem, além de deixar o estilo exterior muito mais elegante.



Equipado com o premiado motor Turbo THP de 173 cv, o Peugeot 208 vai de 0 a 100 km/h 
em apenas 7,6 segundos, com uma velocidade máxima de 220 km/h. 
Tecnologia, esportividade e desempenho que proporcionam conforto 

e emoção para quem dirige.

MOTOR 1.2 PURETECH FLEX.
ATÉ 1.000 KM COM UM TANQUE. 

O motor 1.2 PureTech Flex está entre os mais modernos do mundo. 
Ele foi projetado para ter o máximo de efi ciência e o melhor equilíbrio 

entre desempenho e redução do consumo de combustível. 
Além de efi ciência, também oferece mais tranquilidade, pois o motor dispensa 

o reservatório de partida a frio e tem emissões de CO² bastante reduzidas. 
A experiência de pura tecnologia é confi rmada pela etiqueta A do Inmetro.

MOTOR 1.6 THP. 
DE 0 A 100 KM/H EM 7,6 SEGUNDOS.



Com o Peugeot 208, o motorista tem o auxílio dos faróis de neblina para melhorar a 
visibilidade do caminho à frente, mesmo em condições adversas. Já a câmera de ré auxilia 
na hora de estacionar e torna qualquer baliza uma tarefa mais fácil.

DETALHES QUE SE DESTACAM. MELHOR VISÃO À FRENTE OU ATRÁS.

Com um design primorosamente trabalhado, o exterior e o interior  
do Peugeot 208 destacam toda a esportividade do veículo, ampliando  
ainda mais o prazer de dirigir.



Um plano de fi nanciamento em três fases que proporciona fl exibilidade na entrada e oferece vantagens para que você esteja sempre 
de carro novo. O cliente começa pagando menos, em parcelas fi xas, consegue poupar para aplicar recursos fi nanceiros onde quiser

e ainda tem a Recompra Garantida por 85% da tabela FIPE*.
*Verifi que as condições no site.

Em virtude de uma política de melhoria constante do produto, a Peugeot pode modifi car, a qualquer momento, as características técnicas, os equipamentos, as opções e as cores. As técnicas atuais de reprodução fotográfi ca não permitem 
reproduzir fi elmente a luminosidade das cores. Para quaisquer elementos mais precisos ou informações complementares, por favor, dirija-se a um ponto de venda Peugeot.

*3 anos de garantia de fábrica
sem limite de quilometragem.

VOCÊ DE PEUGEOT 0 KM SEMPRE.

CONHEÇA TODAS AS FACILIDADES EM: PEUGEOT.COM.BR/RENOVAPEUGEOT



A Peugeot garante a você a melhor experiência, seja dirigindo os nossos carros, seja no atendimento 
em nossas concessionárias. Isso porque nós oferecemos aos clientes um programa de serviços baseado na transparência e na confi ança, 

como nenhuma outra marca no mercado.

Seu carro na ofi cina pelo tempo combinado. Você com mais tempo. Equipamentos de última geração e um serviço de confi ança.

ENTREGAMOS COM EXCELÊNCIA

EM SERVIÇOS DE REVISÃO AGENDADA, ENTREGAMOS SEU VEÍCULO 
EM ATÉ 24H. SE NÃO CUMPRIRMOS O PRAZO, VOCÊ NÃO PAGA.

REALIZAMOS CONTROLE DE QUALIDADE EM 100% DOS VEÍCULOS QUE 
PASSAM EM NOSSAS OFICINAS.

ENTREGAMOS SEU VEÍCULO NA DATA E NA HORA COMBINADAS. ENTREGAMOS SEU VEÍCULO LAVADO APÓS A REVISÃO.

ACESSE PEUGEOT.COM.BR/TOTALCARE E SAIBA MAIS.

RESPEITO AO SEU TEMPO



Com o Peugeot Total Care, a sua vida não para. Reunimos a melhor experiência de condução 
com a melhor experiência em serviços.

TOTAL TRANSPARÊNCIA CUIDAMOS DE VOCÊ

EMPRESTAMOS OUTRO VEÍCULO PEUGEOT ATÉ O SEU FICAR PRONTO NOS 
CASOS EM QUE O REPARO ULTRAPASSE 4 DIAS, MESMO SE SEU VEÍCULO 
ESTIVER FORA DA GARANTIA.

GARANTIMOS SERVIÇO DE REBOQUE GRATUITO, 24H POR DIA, 
DURANTE 8 ANOS, EM CASOS DE PANE OU COLISÃO.

SE NÃO CUMPRIRMOS ALGUM COMPROMISSO, VOCÊ PODE ACIONAR 
O SAC PEUGEOT PELO 0800 703 2424.

TRANSPARÊNCIA NOS PREÇOS DAS REVISÕES PREÇO FIXO – CUMPRIMOS O 
QUE DIVULGAMOS.

RESPEITO AO VALOR DA FATURA. GARANTIMOS O VALOR DO ORÇAMENTO 
OU PAGAMOS A DIFERENÇA.

APRESENTAMOS TODAS AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS DO VEÍCULO NO 
MOMENTO DA ENTREGA.

ACESSE PEUGEOT.COM.BR/TOTALCARE E SAIBA MAIS.

Transparência no valor da fatura e na relação com você. Assistência total para você e seu carro. Nós garantimos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACTIVE ACTIVE PACK ALLURE ACTIVE PACK AUTO GRIFFE AUTO GT THP

MOTOR & PERFORMANCE 1.2 cilindradas 1.6 cilindradas

Número de cilindros 3 cilindros 4 cilindros

Número de válvulas/cilindro 12 válvulas 16 válvulas

Potência máxima cv (DIN)/rpm Etanol: 90/5.750 - Gasolina: 84/5.750 Etanol:   118/5.750  -  Gasolina:  115/5.750 Etanol: 173/6.000 - Gasolina: 166/6.000

Torque máximo kgf.m (DIN)/rpm Etanol:  13,0/2.750 - Gasolina: 12,2/2.750 Etanol:  16,1/4.750 - Gasolina: 16,1/4.000 Etanol: 24,5/1.400  - Gasolina: 24,5/1.400

Alimentação Injeção eletrônica multiponto sequencial Injeção direta

Comando de válvulas Acionamento por corrente, variável  
na admissão e na exaustão Acionamento por correia, variável na admissão Acionamento por corrente,  

variável na admissão

SCx (m²) 0,69

Cx 0,33

Velocidade máxima (km/h)* Etanol: 177 - Gasolina: 171 Etanol: 196 - Gasolina: 195 Etanol: 222 - Gasolina: 218

0 a 100 km/h (s)* Etanol: 11,5  - Gasolina: 12,8 Etanol: 10,7 - Gasolina: 11,2 Etanol: 7,6 - Gasolina: 8,0

TRANSMISSÃO

Tração Dianteira

Caixa de mudanças Manual, 5 marchas Automática sequencial, 6 marchas Manual, 6 marchas

DIREÇÃO

Direção Elétrica com assistência variável

SUSPENSÃO

Dianteira Tipo pseudo McPherson, independente, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados a gás e barra estabilizadora

Traseira Travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados a gás e barra estabilizadora

FREIOS

Dianteiros (mm) Discos sólidos 266 x 13 Discos ventilados 266 x 22 Discos ventilados 283 x 26

Traseiros (mm) Tambor 8” Discos sólidos 249 x 9

PNEUS

Pneus 195/60 R15 195/60 R15 195/55 R16 205/45 R17



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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 Lugares 5

MASSA (KG)

Peso vazio em ordem de marcha*  1.046 1.053 1.073 1.183 1.200 1.196

COMBUSTÍVEL

 Capacidade do tanque (l) 55

Combustível Flex: Gasolina e/ou etanol

VOLUME DO PORTA-MALAS (LITROS)

Banco traseiro em posição normal 285

DIMENSÕES*

Comprimento (mm) 3.975

Largura (mm) 1.702

Altura (mm) 1.472

Entre-eixo (mm) 2.541

BRANCO NACRÉPRETO PERLA NERAMARROM DARK CARMIMCINZA ALUMINIUMBRANCO BANQUISEVERMELHO ADEN CINZA GRAFITO



P E U G E O T RECOMENDA TOTAL

Todos os veículos Peugeot estão de acordo com o PROCONVE, Programa de Controle 
de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Este catálogo é válido no ano de 2019. 
Em função de melhorias/alterações/substituições ou cancelamento de itens 
ou versões, recomendamos que as características técnicas comerciais vigentes 
no momento de sua consulta sejam ratif icadas no site peugeot.com.br

Agende um Emotion Drive na concessionária.
facebook.com/peugeotbrasil NO TRÂNSITO, A VIDA VEM PRIMEIRO. 


