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Durante mais de 210 anos, a Peugeot tem 
respeitado a tradição da qualidade e inovação que 
pautam a construção francesa. Hoje, a PEUGEOT 
encontra-se focada em desenvolver veículos com 
um design robusto em busca de uma experiência 
sensorial que vai para além da simples condução, 
despertando todos os sentidos. 
Desde a ergonomia aos materiais e conectividade, 
trabalhámos em cada detalhe, para lhe 
proporcionar uma experiência de condução mais 
intuitiva. Acima de tudo, pretendemos oferecer-lhe 
a possibilidade de escolha, dado que as pessoas 
são e serão sempre a nossa principal prioridade.
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DESIGN ATLÉTICO E SENSUAL
O PEUGEOT 208 tem uma forte personalidade que se revela através da sua silhueta baixa e atlética, 
com um capô longo e as suas curvas sensuais. As suas linhas puras são valorizadas e destacadas através 
do contrastante tejadilho Black Diamond(1), dos arcos das rodas juntamente com os frisos 
dos vidros em preto brilhante(2) e jantes diamantadas com elementos decorativos(2).

(1) Disponível em opção consoante as versões.

(2) Disponível de série ou indisponível consoante as versões.



AUDAZ & DESAFIADORA
A dianteira expressiva do PEUGEOT 208 apresenta uma grelha cromada(1) 
de grandes dimensões, um “look” moderno e felino com os seus faróis 
PEUGEOT Full LED Technology(1) integrando as 3 garras e as luzes DRL em LED(1) 
permanentemente ligadas. Desta forma é visível e reconhecido imediatamente 
em qualquer circunstância. 

(1) Disponível de série ou indisponível consoante as versões.
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TRASEIRA TRABALH
A traseira dinâmica e esculpida
um para controlar o consumo d
Para dar um toque ainda mais 

(1) Disponível de série ou indisponível conso

(2) Disponível de série nas versões GT e GT 

PRESENÇA LUMINOSA
A traseira apresenta um estilo distintivo, com a banda horizontal em 
preto brilhante(1) e é realçada através das luzes full LED(1) com 3 garras.  
Estas permanecem ligadas, tanto de dia como de noite, de forma  
a tornar o veículo visível e mais seguro.

(1) Disponível de série ou indisponível consoante as versões. 
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HADA E EXPRESSIVA
a do PEUGEOT 208 está equipada com 2 tipos de spoilers(1),  
de combustível e outro para uma otimização da performance em estrada.  
desportivo, a ponteira do escape pode ser cromada(2).

oante as versões.

PACK.
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e-MOTION e-208
Tanto de silencioso como suave e reativo em estrada, o sedutor e-208 100 % elétrico 
tem tudo para lhe agradar. Preservando todas as qualidades na habitabilidade para 
garantir o conforto (seu e dos seus passageiros) e um volume de bagageira idêntico 
ao das versões térmicas. Conta também com alguns detalhes subtis que o fazem ser 
diferenciador e lhe conferem ainda mais estilo.



ESTILO DISTINTIVO
O e-208 distingue-se através dos seus “apontamentos” 
exclusivos, incorporando a tecnologia e a modernidade  
que captam a atenção: monograma “e” e o leão cromado, 
grelha à cor da carroçaria, arcos das rodas em preto brilhante 
e jantes em liga leve(1) de 17” com elementos decorativos para 
uma aerodinâmica otimizada. No interior, o revestimento de 
qualidade com o requinte da combinação, Alcantara© / tecido 
Cinzento Gréval(1).

(1) De série ou indisponível consoante as versões.



CONNECT & GO(1)

Simples e prático de programar através do seu smartphone(2),  
o pré-condicionamento térmico do e-208 (aquecimento ou climatização), 
consultar o estado da carga da bateria, iniciar o carregamento,  
planificar livremente e de forma antecipada as suas viagens… sempre,  
com toda a tranquilidade.

(1) Conecte-se e siga viagem. 

(2) Conexão via aplicação MyPeugeot & Free2Move, disponível com a navegação conectada.
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DESCUBRA A DIVERSÃO DA CONDUÇÃO 100% ELÉTRICA
Uma vez instalado a bordo do e-208, deixe-se seduzir pela emoção de uma condução silenciosa  
100% elétrica e desfrute da sua autonomia de 340 km(1) para poder circular onde pretender, sem  
restrições. De forma a garantir uma capacidade de circulação máxima, dispõe de várias soluções  
de carregamento: em casa, no local de trabalho ou ao longo do seu percurso. Aproveite o nosso  
“Cartão de carregamento / Pass de charge(2) “ para aceder facilmente a uma rede europeia com  
mais de 130 000 postos públicos(3).

(1) Até aos 340 km (WLTP)** Emissões CO
2
: 0g em fase de circulação. (2) “Pass” pago “Free2Move”. (3) Postos de carregamento standard ou acelerado.

** Os valores de consumo de combustível e emissões CO2 são estabelecidos segundo a nova norma WLTP (Regulamento UE 2017/948. 

Os valores não têm em conta as condições de utilização, o estilo de condução, os equipamentos ou as opções e podem variar em 

função do tipo de pneus. Para informações mais detalhadas consulte www.peugeot.pt.
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O ENÉRGICO PEUGEOT  
i -COCKPIT 3D

No interior, descubra o PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1) 
de última geração. Experimente a condução 
ágil e intuitiva através do volante compacto 
com comandos integrados(1), o Painel de 
Instrumentos Digital 3D Configurável(1),  
o grande touchscreen de 10’’ HD(2) e os 7 botões 
tipo “teclado de piano”, mais conhecidos por 
“Toggles Switches(3)”.

(1) De série ou indisponível consoante as versões. 

(2) Disponível de série, em opção ou indisponível  

consoante as versões. 

(3) Botões por impulsos, tipo aviação.

INTERIOR ULTRA 
VALORIZANTE

Os bancos dianteiros dinâmicos, confortáveis 
e envolventes, os materiais de grande 
qualidade e os revestimentos com pespontos, 
promovem um sentimento de alívio, 
relaxamento e tranquilidade. O ambiente 
interior é personalizável através do  
Pack multi-ambiente cromático de 8 cores(1) 
para reforçar ainda mais a modernidade. 

(1) De série ou indisponível consoante as versões.



PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL 3D
O Painel de Instrumentos Digital(1) com o seu futurista “ecrã holográfico 3D” 
encontra-se mesmo ao nível dos seus olhos. As informações sobre o veículo  
e o desemprenho da condução são exibidas de forma completamente legível  
em 2 níveis de leitura, consoante o nível de importância ou urgência  
(segurança, ajudas à condução, navegação). Pode parametrizar os  
que pretende visualizar de forma permanente.

(1) De série ou indisponível consoante as versões. 
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TOUCHSCREEN DIVERTIDO & INTUITIVO
O grande touchscreen de 10’’ HD(1) é controlado(2) através do reconhecimento vocal,  
pelos comandos no volante ou simplesmente com os 7 botões táteis (“touch”).  
No ecrã do e-208, pode encontrar, em tempo real, uma animação “tecnológica”  
que ilustra o funcionamento da cadeia de tração do veículo.

(1) De série, em opção ou indisponível consoante as versões.

(2) De preferência quando o veículo se encontra totalmente imobilizado. 



EXCELENTE LUMINOSIDADE
Convide os seus passageiros a descobrir a beleza dos locais por 
onde passa numa perspetiva como eles nunca viram. 
Isto é possível devido ao teto panorâmico Cielo(1) que se prolonga 
até aos lugares traseiros, oferecendo uma excelente 
luminosidade e uma vista panorâmica para o céu.

(1) Em opção ou indisponível consoante as versões. 
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FUNÇÕES PRÁTICAS
Na dianteira, existe um espaço de arrumação “engenhoso”, que,  
simultaneamente, permite acondicionar e carregar por indução(1) o seu 
smartphone(2). No caso dos dispositivos portáteis dos seus passageiros,  
existem várias tomadas USB(3) disponíveis no habitáculo.

(1) Carregamento sem fio consoante a norma Qi 1.1 disponível em opção ou indisponível consoante as versões. 

(2) Consoante a compatibilidade do smartphone. 

(3) Até 4 tomadas consoante as versões.
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ULTRA CONETADO
Deixe-se guiar através do Pack Navegação conectado com reconhecimento vocal, incluindo o Trânsito 
em tempo real e Zonas de perigo “by TomTom Services(1) . A função Mirror Screen(2)  permite-lhe visualizar 
no touchscreen as aplicações favoritas que estão presentes no seu smartphone, desde que este seja 
compatível com Apple CarPlayTM ou Android Auto.

(1) Os serviços TomTom permitem visualizar, em tempo real, todas as informações essenciais para a condução: trânsito em tempo real, postos de combustível, 

parques de estacionamento, informação meteorológica, pesquisa local e zonas de perigo “by TomTom Services” (de acordo com a legislação do país). 

A subscrição do conjunto destes serviços está incluída durante 3 anos e pode ser prolongada ou renovada online através de um pagamento adicional. 

(2) Disponível de série ou indisponível consoante as versões. Apenas as aplicações certificadas Android Auto, Apple CarPlay™ ou MirrorLink® poderão funcionar 

com o veículo parado ou em circulação, consoante a situação. Com o veículo em circulação, são desativadas determinadas funcionalidades das aplicações. 

Alguns tipos de conteúdos que se encontram gratuitamente nos telemóveis, podem requerer a subscrição de uma aplicação equivalente, com a certificação 

Android Auto™, Apple CarPlay™ ou MirrorLink®. A função Mirror Screen é controlada, consoante a versão, através da tecnologia Android Auto (telemóveis com 

sistema operativo Android), através de Apple CarPlay™ (telemóveis com sistema operativo iOS), sempre que disponha de contrato de comunicações e dados 

móveis. Mais informações em peugeot.pt. 





A CAMINHO DA CONDUÇÃO
SEMIAUTÓNOMA
Com o PEUGEOT 208, dispõe de numerosas 
ajudas inteligentes, que aumentam em muito a 
segurança. O PEUGEOT Drive Assist Plus(1) abre 
as portas para a Era da condução semiautónoma 
& inteligente, através dos radares e câmaras 
presentes no veículo: acompanhamento da 
sua trajetória com escolha de posição na via, 
reconhecimento dos sinais de trânsito, cruise 
control e manutenção da distância de segurança 
para o veículo da frente, até à imobilização  
do veículo (se necessário) assim como  
o re-arranque automático.

As ajudas à condução e às manobras vão guiálo. 
O reconhecimento alargado dos painéis/sinais 
de trânsito, a vigilância do ângulo morto e o 
alerta ativo de transposição involuntária de linha, 
reforçam a segurança do veículo. Por último, o 
sistema Visiopark 1 com a sua câmara de 180° 
Park Assist(2) facilitam-lhe o dia a dia.

(1) Disponível de série, em opção ou indisponível  

consoante as versões. 

(2) Assistência ativa ao estacionamento em paralelo  

ou em perpendicular. Disponível em opção ou indisponível 

consoante as versões.
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ESCOLHA A SUA 
MOTORIZAÇÃO 
COM TODA A LIBERDADE

O 208 tira partido da plataforma CMP(1)/
eCMP(2) (modular e multienergia), o que lhe 
proporciona uma escolha sem restrições 
entre as motorizações a gasolina, Diesel ou 
elétrica. A otimização das prestações no 
que respeita ao comportamento dinâmico, 
manobrabilidade, conforto acústico e térmico, 
acompanhadas ainda por uma redução de 
peso, contribuem para limitar as emissões de 
CO2 e proporcionam-lhe uma experiência de 
condução intensa!

O e-208 beneficia ainda das “avançadas 
técnicas” utilizadas na plataforma eCMP(2), 
que procuram uma arquitetura otimizada, um 
espaço traseiro tão amplo como nas versões 
térmicas e a mesma posição de condução.

(1) Common Modular Platform: Plataforma Modular Comum. 

(2) Electric Common Modular Platform: Plataforma Elétrica 

Modular Comum.
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MOTORIZAÇÕES 
INCOMPARÁVEIS

As motorizações de última geração Euro 6 Puretech 
& BlueHDi da gama térmica do 208, são eficientes 
e de elevada performance, proporcionando-lhe a 
vivência de sensações de condução intensas. Mais 
económicas face ao seu consumo de combustível 
otimizado, estas acrescem ainda o facto de todas 
elas estarem equipadas com sistema Stop & Start.

* CONSUMO DE COMBUSTIVEL E EMISSÕES DE CO
2
 

Dados estimados, suscetíveis de evoluir em função da gama.  

Valores WLTP(1): Consumo de combustível de 3,8 a 5,9 em ciclo misto 

(l/100 km) – Emissões CO
2
 em ciclo misto: de 105 a 133 (g/km).  

(1) Os valores relativos ao consumo de combustível e emissões de CO
2
 

indicadas estão em conformidade com a homologação WLTP com 

base na receção de veículos novos desde 1 de setembro de 2018. Este 

procedimento WLTP substitui o ciclo europeu de condução (NEDC), que 

era o procedimento de ensaio utilizado anteriormente. As condições de 

ensaio são mais realistas, o consumo de combustível e as emissões de 

CO
2
 medidas durante o procedimento WLTP são, em muitos dos casos, 

mais elevadas que as medições através do procedimento NEDC. Os 

valores do consumo de combustível e emissões de CO
2
 podem variar em 

função das condições reais de utilização e diferentes fatores, tais como, 

os equipamentos específicos, as opções e do tipo de pneus. Consulte 

o seu ponto de venda para mais informação. Mais informações em 

peugeot.pt.

CAIXA AUTOMÁTICA COM 
TECNOLOGIA DE ÚLTIMA 
GERAÇÃO

Após ter experimentado e constatado a eficácia 
e suavidade de utilização da caixa de velocidade 
automática EAT8(1), com patilhas no volante e 
comando elétrico por impulsos “one-touch”, não 
sentirá mais do que um desejo e saudade de: 
recomeçar! Rápidas e fluidas, as passagens entre 
velocidades da caixa, são realizadas sem esforço 
devido à tecnologia Quickshift. 

(1) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 – caixa de 8 velocidades 

automática – Disponível consoante as motorizações.



ELETRIFIQUE O SEU DIA A DIA!
Experimente as excelentes e fortes sensações em estrada, dentro de um “casulo” de 
silêncio(1) e bem-estar, com a potência do motor de 100 kW(2) (136 cv) e com um binário 
de 260 Nm disponível imediatamente desde os 0 km/h.  

(1) No entanto, é necessário permanecer atento ao seu veículo para o controlar tendo em atenção o ambiente exterior que 

o rodeia, pois este não se encontra familiarizado com veículos silenciosos.

(2) Autonomia da bateria até 340 km (WLTP). A autonomia da bateria pode variar em função das condições reais de 

utilização (condições climatéricas, estilo de condução,…) - Emissões de CO
2
 misto: 0g em fase de circulação.



ESCOLHA O SEU ESTILO DE CONDUÇÃO
No Peugeot e-208, pode escolher entre 3 modos de condução: ECO, NORMAL e 
SPORT(1) consoante as suas necessidades e aquilo que pretender em cada situação. 
Através do modo Brake, estão disponíveis 2 níveis de “travão de motor(2) “,  
estes permitem-lhe efetuar o carregamento da bateria em desaceleração.  

(1) ECO: otimização da autonomia – NORMAL: conforto otimizado – SPORT: performance e sensações (0 aos 100 km/h em 8,1s).

(2) Regeneração da carga da bateria moderada ou aumentada. 
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ÚTIL E AGRADÁVEL
Os acessórios concebidos para o PEUGEOT 208, 
práticos e “engenhosos”, permitem-lhe aumentar o 
seu bem-estar e a sua segurança a bordo.  
Descubra a gama de acessórios específicos 
“Electric” para a versão PEUGEOT e-208.

21

1.   Capa para estacionamento interior

2.   Suporte para bicicletas no tejadilho

3.   Estação de carregamento e-208

4.  Tapetes e-208

5.   Capas dos bancos

6.   Cortinas para o sol

1

2

3 4



5 6



 1. Tecido Pneuma Preto

2. Tecido Cozy & TEP Preto

3. Tecido Capy & TEP Preto

4. Alcantara Cinzento Gréval / Malha Técnica & TEP

1 2

3 4



AMBIENTE INTERIOR MODERNO
Os revestimentos da gama PEUGEOT 208 foram selecionados  
pela sua elegância, sensualidade, assim como pela qualidade 
e durabilidade. Cada versão diferencia-se através de um tipo 
de acabamento específico, com pespontos em tecido, 
TEP ou couro(1), criando um universo único onde irá tomar 
o seu lugar com prazer e satisfação.

(1) De série na versão GT Pack – Couro e outros materiais: para mais detalhes sobre

o revestimento em couro, encontrará as características técnicas disponíveis no seu ponto

de venda ou site web: www.peugeot.pt
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Tampões de 15’’ LAPA(1) Tampões de 16’’ PLAKA(1)

Jante em Liga Leve de 17’’

BRONX(1)

Jante em Liga Leve de 17’’

CAMDEN(1)

Branco Banquise(1) Cinzento Artense(2) Cinzento Platiniu

Amarelo Faro(2) Azul Vertigo(3) Vermelho Elixir(

FORMAS PURAS
Para alcançar a perfeição do seu veículo, 
escolha tampões de 15’’ e 16’’, jantes em liga 
leve de 16’’ (pintadas ou diamantadas) ou 
então as de 17’ com elementos decorativos.

(1) De série ou indisponível consoante as versões.



Jante em Liga Leve de 16’’

TAKSIM(1)

Jante em Liga Leve de 16’’

ELBORN(1)

Jante em Liga Leve de 16’’

SOHO(1)

Jante em Liga Leve de 17’’

SHAW(1)

m(2) Preto Perla Nera(2)

(3) Branco Nacré(4)

UMA GAMA DE CORES AUDAZ
O PEUGEOT 208 torna-se efetivamente marcante 
e diferenciador com as suas cores de carroçaria 
inéditas! Faça a sua escolha dentro de um leque de 
cores vivas e originais, ou então, opte por soluções 
mais sóbrias e elegantes.

(1) Pintura Opaca.
(2) Pintura Metalizada.
(3) Pintura com tripla camada de verniz.
(4) Pintura com tom “Pérola”.
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8 ANOS DE GARANTIA OU 160 000 KM PARA  
A BATERIA DE TRAÇÃO(5).

CENTRO E-EXPERT – Os nossos especialistas ocupam-se 
do seu veículo e respondem a todas as suas questões.

CONTRATO e-SERVICE: Todas as operações de 
manutenção, peças e serviço, estão incluídas(6).

SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO CERTIFICADAS: 
Uma gama completa de Wall Box instaladas por 
profissionais disponíveis em após-venda(7).

ASSISTÊNCIA PEUGEOT (PEUGEOT ASSISTANCE) – Uma 
condução com toda a tranquilidade 24/24 horas e 7/7 dias.

01

02

04

03

05

VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS, OS NOSSOS 10 CO

Escolher a PEUGEOT é também dispor de uma vasta rede de Concessionários e Reparadores 
Autorizados no seio da qual o acolhimento, o profissionalismo, o elevado nível dos técnicos e 
a qualidade dos serviços lhe garantem uma satisfação ótima. Assim, fica seguro de que está 
nas mãos de um especialista que ouve e compreende as suas exigências e as satisfaz com 
eficácia. Que melhor marca de confiança para uma relação a longo prazo? 

PARA A SUA TRANQUILIDADE GARANTIA CONTRATUAL(1) 
Na PEUGEOT, a qualidade é também um estado de espírito: vantagens no interior da rede, 
uma garantia de peças e mão-de-obra durante dois anos, quilometragemilimitada(2) e 12 anos 
de garantia anticorrosão(3). 

PEUGEOT ASSISTANCE 
Porque os imprevistos acontecem, conte com a Assistência em Viagem para a sua viatura. 
Disponível 24 horas/dia, 7 dias/semana, basta uma simples chamada telefónica para o 800 
206 366 e será imediatamente atendido. Com o Peugeot Assistance intervimos nos melhores 
prazos, podendo realizar a maior parte das operações no local, para lhe permitir retomar a sua 
viagem o mais rápido possível e propomos-lhe o reboque da sua viatura até ao Reparador 
Autorizado Peugeot aderente mais próximo. Em caso de necessidade o Peugeot Assistance(4) 
apresentar-lhe-á soluções de mobilidade ou de alojamento, bem como uma estimativa de 
custos das intervenções a realizar. 

CONTRATOS PEUGEOT SE
Contrato Extensão de Garanti
e beneficie de serviços de as
Plano de Revisões Fique desc
igualmente dos serviços de as
quilometragem que mais lhe 
Revisões & Garantia Conduza
extensão de garantia durante o
os custos de utilização do se
& Garantia, a substituição de
assistência em viagem. 

CARTÃO MYPEUGEOT 
Colocamos ao seu dispor mais
Beneficie de inúmeras vantag
Autorizados e desconto de 5 cê

PARA O SEU CONFORTO P
Uma gama completa de aces
especificamente para o seu ve

REDE E SERVIÇOS

(1) O benefício das garantias comerciais PEUGEOT não está condicionado à realização das operações de manutenção e/ou reparação em Reparadores Autorizados Peugeot, d
comprovar através de fatura e/ou outros documentos de suporte (gama de controlo) que, independentemente do operador onde tenha efetuado as operações de manutençã
foram respeitadas todas as preconizações do fabricante. (2) Com exceção das peças de desgaste. (3) Em toda a Europa Ocidental. (4) Para conhecer as modalidades de aplicação 
garantias e serviços, solicite ao seu Concessionário os correspondentes documentos contratuais. As informações e figuras incluídas nesta brochura baseiam-se nas caract
em curso no momento da impressão deste documento. Os equipamentos apresentados são de série ou em opção consoante as versões. No quadro de uma política de me
do produto, a PEUGEOT pode modificar, em qualquer altura, as características técnicas, os equipamentos, as opções e as cores. As técnicas atuais de reprodução fotográfic



SOLUÇÃO DE MOBILIDADE: Proposta em todas as 
situações.

ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA DO SOFTWARE:  
Para beneficiar da melhor experiência de condução

COLOCAÇÃO DE 80 % DE CARGA NO VEÍCULO:  
Em cada intervenção(8).

O SEU VEÍCULO É HIGIENIZADO A CADA VISITA.

ESTIMATIVAS E MARCAÇÕES ONLINE: Fazer a reserva  
da sua marcação e calcular os custos de após venda.

06
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OMPROMISSOS

ERVICE(4) 
a Estenda a sua garantia contratual com toda a simplicidade 

ssistência alargada até 72 meses ou 200.000 km. Contrato 
ansado com o plano de revisões da sua viatura, beneficiando 
ssistência em viagem PEUGEOT. Pode escolher a duração e a 
convier até aos 72 meses ou 200.000 km. Contrato Plano de 
a com serenidade: ao contrato Plano de Revisões acresce a 
o período escolhido. Contrato Manutenção total Controle todos 
eu veículo, acrescentando ao contrato de Plano de Revisões 
e peças de desgaste, para além da extensão de garantia e 

s um motivo para ser cliente PEUGEOT – o Cartão MyPeugeot. 
gens, descontos nas operações Após-Venda nos Reparadores 
ênt./lt. nas estações de serviço Repsol aderentes. 

EUGEOT ACESSÓRIOS 
ssórios e de equipamentos de origem PEUGEOT concebidos 

eículo. 

FINANCIAMENTO E RENTING PEUGEOT 
Com a PSA Finance e a Free2Move Lease poderá encontrar um conjunto completo de ofertas 
disponíveis para a compra ou utilização do seu PEUGEOT, novo ou usado, com soluções de 
financiamento ou aluguer adequadas ao seu orçamento e ao uso da sua viatura. 

PEUGEOT INTERNET 
Descubra a PEUGEOT na Internet, em peugeot.pt e facebook.com/PeugeotPortugal 

PARA O AMBIENTE A PEUGEOT 
e a sua rede preocupam-se com o ambiente e colocaram em prática a “Oficina Verde” que 
consiste na recolha, triagem, eliminação e valorização de resíduos, levadas a cabo por 
parte de fornecedores de serviços qualificados em reciclagem de resíduos provenientes da 
reparação de automóveis.

Para mais informações, 
contacte o seu Concessionário. www.peugeot.pt
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devendo contudo 
o e/ou reparação, 
destes contratos, 

terísticas técnicas 
elhoria constante 
ca não permitem 

reproduzir fielmente a luminosidade das cores. Por esta razão, esta brochura, que constitui uma informação com carácter geral, não é um documento contratual. Para quaisquer elementos 
mais precisos ou informações complementares, queira dirigir-se ao seu ponto de venda PEUGEOT. Os elementos deste catálogo não podem ser reproduzidos sem a autorização expressa da 
Automobiles PEUGEOT. (5) Garantia da bateria relativa a um mínimo de 70% de carga. (6) Plano de Contrato de Serviço Recomendado, outras opções disponíveis. Sujeito a assinatura de contrato 
e aceitação dos respetivos Termos e Condições. (7) A Peugeot preconiza a instalação de uma Wall Box através do instalador recomendado Eyssa-Tesis. Uma vez adquirido o equipamento de 
carregamento no Ponto de Venda, solicite a instalação junto do vendedor. Este irá transmitir os seus dados e o instalador entrará em contacto para iniciar o processo. (8) A 80% se isso não tiver 
impacto no prazo de restituição acordado com o Cliente.
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