
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE 

SEGURANÇA

- Roda Suplente de dimensão reduzida  

AJUDAS À CONDUÇÃO E AO ESTACIONAMENTO

- Pack Safety*

- Pack visibilidade*

- Regulador / limitador de velocidade

- Ajuda ao estacionamento traseiro

JANTES, ESTÉTICA EXTERIOR & INTERIOR

CONFORTO

REVESTIMENTOS & BANCOS

MULTIMÉDIA & NAVEGAÇÃO

AGR: Aktion Gesunder Rücken (associação alemã para a "saúde das costas")

Iluminação interior em LED: luzes de teto táteis com 3 spots + 2 LEDs de ambiente, 2 luzes de leitura traseiras, porta luvas, zona de conectividade, zona da bagageira

Iluminação interior em LED ampliado: Iluminação interior em LED + zona da bagageira (x2), para-sol, apoio de braço central, suportes para copos, zona dos pés

Pack City 1: Ajuda gráfica ao estacionamento dianteiro e traseiro, câmara de marcha atrás com restituição no touchscreen de uma visão superior do veículo (Visiopark 1)

Pack Safety: Active Safety Brake com câmara & radar, Distance Alert, Alerta ativo de transposição involuntária de linha (ou berma), Reconhecimento e preconização dos sinais de velocidade

- Aba do para-choques traseiro em preto 

- Decoração do painel de bordo e painéis das portas com aspeto carbono

- Habitáculo e teto em cinzento

- Volante em couro

- Iluminação interior em LED*

- Função Mirror Screen

- Navegação 3D conectada com sistema eCall

- Peugeot i-Cockpit® com ecrã digital em posição elevada

- Arranque mãos livres

- Estofos em Tecido "Losange" Preto

- Retrovisores exteriores elétricos com desembaciador, rebatimento elétrico e iluminação de acolhimento em LED

- 2 tomadas USB na zona dianteira

BUSINESS LINE

- 6 Airbags (frontais / laterais / cortina)

- Travão de estacionamento elétrico com ajuda ao arranque em plano inclinado e acionamento automático 

- Banco do condutor com certificação AGR*

- Fecho central das portas com comando

- Vidros dianteiros e traseiros elétricos e com anti-antalamento

- Alerta de fadiga do condutor (Aviso de tempo de condução)

- Ar condicionado automático bi-zona

- Contorno dos vidros laterais em alumínio

- Jantes em liga leve 16''  Cypress 

- Capas dos retrovisores exteriores na cor da carroçaria

- Grelha com alhetas cromadas e contorno em preto brilhante
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EQUIPAMENTOS
BUSINESS LINE

Active Suspension Control - Controlo de Suspensão Ativa (Suspensão Pilotada) - /l
(1)

l

l

l

l

l

l

l

l

Luz de nevoeiro traseira em halogéneo l

Luz de marcha atrás em halogéneo l

l

l

m

l

l

Seletor de modos de condução 
(2) 

l

l

(1) De série no motor PureTech 180. Com selector de modos de condução: Normal/Confort/Sport 

(2) Existem 3 Modos de condução: Eco/Normal/Sport. Com Active Suspension Control existe o modo Confort e o modo Manual existe caso tenha a opção Pack City 3

l : Série         m : Opção          - : Indisponível

Roda Suplente de dimensão reduzida

Sistema de deteção de fadiga (Aviso do tempo de condução)

Faróis dianteiros em halogéneo com luzes diurnas em LED

Capô ativo

Travão de estacionamento elétrico com ajuda ao arranque em plano inclinado e travagem automática

Alarme (perimétrico, volumétrico e anti elevação), proteção anti-roubo das fechaduras, supertrancamento  e trancamento para crianças elétrico

Cintos de segurança dianteiros com enrolador pirotécnico com pré-tensor e limitador de esforço

Cintos de segurança traseiros com limitador de esforço progressivo

Programa de Estabilidade (ESP) com antipatinagem das rodas (ASR), antibloqueio das rodas (ABS), repartidor eletrónico de travagem (REF), 

assistência à travagem de emergência (AFU), controlo dinâmico de estabilidade (CDS) e controlo de estabilidade de atrelado (TSM).  

Fixações para cadeiras para crianças de acordo com a norma ISOFIX nos lugares laterais traseiros, incluí 2 Top Tether

SEGURANÇA

Airbags frontais do condutor e passageiro adaptativos (passageiro neutralizável com a chave), airbags laterais do condutor e passageiro 

dianteiro, airbags tipo cortina para a cabeça nos lugares dianteiros e traseiros

Deteção indireta de pressão baixa dos pneus

Encosto de cabeça regulável em altura, tanto nos bancos dianteiros como traseiros

Trancamento automático de todas as aberturas com a viatura em movimento
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EQUIPAMENTOS
BUSINESS LINE

l

m

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO
m

(1)

m
(2)

l

SISTEMAS DE AJUDA AO ESTACIONAMENTO
l

m

m
(1)

m
(2)

(1) Disponível unicmente para a versão com motor  BlueHDi 130 S&S CVM6      (2) Disponível unicamente com caixa automática EAT8

* Opção disponível a partir de janeiro de 2019 para viaturas com motor BlueHDi 130 

l : Série         m : Opção          - : Indisponível

Pack City 3*:  Ajuda gráfica e sonora ao estacionamento lateral, Assistência ativa ao estacionamento em paralelo ou perpendicular (Park 

Assist), câmaras, dianteira e traseira, com restituição no touchscreen de uma visão dianteira ou traseira e uma vista superior do veículo com a 

envolvência 360º (Visiopark 2)

Cruise Control

Ajuda gráfica e sonora ao estacionamento traseiro e dianteiro

Pack City 2:  Ajuda gráfica e sonora ao estacionamento lateral, Assistência ativa ao estacionamento em paralelo ou perpendicular (Park 

Assist), câmaras, dianteira e traseira, com restituição no touchscreen de uma visão dianteira ou traseira e uma vista superior do veículo com a 

envolvência 360º (Visiopark 2)

Pack Drive Assist Plus: Cruise Control adaptativo com função Stop&Go associado à Ajuda à manutenção da posição na via (Lane 
Positioning Assist)

Pack Safety: Active Safety Brake com câmara & radar, Distance Alert, Alerta ativo de transposição involuntária de linha e berma, 

Reconhecimento e preconização dos sinais de velocidade

SISTEMAS DE SEGURANÇA AVANÇADA

Pack Drive Assist: Cruise Control adaptativo

Pack City 1: Ajuda gráfica e sonora ao estacionamento com câmara de marcha-atrás com restituição no touchscreen de uma visão 

traseira, e de uma visão superior do ambiente atrás da viatura (Visiopark 1)

Pack Safety Plus: Pack Safety + Sistema activo de vigilância do ângulo morto + Sistema de deteção de fadiga (câmara localizada na parte 

superior do pára-brisas analisa a trajetória) + Assistente automático de máximos, Reconhecimento alargado dos sinais de trânsito (Stop, 

Sentido proibido, ...)
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EQUIPAMENTOS
BUSINESS LINE

l

l

-/l

-/l

-/l
(3)

-/l
(1)(2)

l

l

m

m

INTERIOR
l

l

l

l

(1) Associado aos motores BlueHDi 160                   (2) Associado aos motores PureTech 180        (3) Associado aos motores BlueHDi 130

m

m

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Pack Visibidade: Acendimento automático dos faróis (médios) com Follow-me-home automático, limpa-vidros dianteiro com sensor de chuva e 

Retrovisor interior fotosensível

Apoio de braço central com abertura em dupla face, com compartimento iluminado

Ar condicionado automático bi-zona com saída de ventilação para os lugares traseiros

Porta luvas forrado e iluminado

Vidros dianteiros e traseiros eléctricos e sequenciais com anti-entalamento

Filtro de carbono ativo

Ganchos para cabides nos lugares traseiros

Acesso e ligação mãos livres + Portão da bagageira com sistema mãos livres

Acesso e ligação mãos livres

'Toggle Switches' cromados (teclas 'piano' de activação das funções do touchscreen)

Volante em couro

Fecho centralizado com comando à distância

Consola central dianteira com dois porta-copos (retroiluminados desde a versão Allure)

Direção assistida eléctrica, com coluna de direção regulável em altura e profundidade (mecânica)

Iluminação interior em LED: luzes de teto táteis com 3 spots + 2 LEDs de ambiente, 2 luzes de leitura traseiras, porta luvas, zona de 

conectividade, zona da bagageira

Limpa-vidros dianteiros com sistema de lavagem 'Magic Wash' (injetores integrados nos braços do sistema de escovas)

Bolsas em rede na parte traseira do encosto dos bancos dianteiros

Ligação mãos-livres

Vidros laterais traseiros e óculo traseiro escurecido

Retrovisores exteriores elétricos com desembaciador, rebatimento elétrico e iluminação de acolhimento em LED

Peugeot i-Cockpit® com ecrã digital em posição elevada e configurável, Touchscreen de 8" e volante multifunções compacto

l : Série         m : Opção          - : Indisponível

l : Série         m : Opção          - : Indisponível

Ponteiras de escape duplas em cromado, nas laterais esquerda e direita (associado ao motor Puretech 180cv)

Aba do para-choques traseiro em preto brilhante

Contorno dos vidros laterais em alumínio

Decoração do painel de bordo e painéis das portas com aspeto de carbono

Duas ponteiras de escape cromadas, juntas à esquerda (associado ao motor BlueHDi 160cv)

Pintura opaca (Cinzento Hurricane)

Aba do para-choques traseiro em preto

Habitáculo e teto em cinzento claro

EXTERIOR

CONFORTO

Pintura opaca (Branco banquise)

Pintura metalizada, Pintura especial

Capas dos retrovisores exteriores em preto brilhante

Capas dos retrovisores exteriores na cor da carroçaria
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EQUIPAMENTOS
BUSINESS LINE

l

l

l

JANTES

l

l

l

l

** Norma Qi. Para conhecer os smartphones compatíveis, consulte o site : http://www.qiwireless.com/

(2) Caso esteja equipado com motor BlueHDi 160                      (3) Caso esteja equipado com motor PureTech 180                

Função "Mirror Screen" (Apple CarPlay™ / Android Auto™ / MirrorLink®)

Carregamento sem fios para smartphone **

MULTIMEDIA & NAVEGAÇÃO
Navegação 3D Conectada com Touchscreen de 8'', 1 tomada jack, 2 tomadas USB + Peugeot Connect Box com serviços de chamada de 

emergência eCall e Peugeot Assistance

* Navegação 3D conectada com reconhecimento vocal - Cartografia Europa, conexão automática e permanente aos serviços de Navegação conectada TomTom® (TomTom® Traffic, Preço dos combustíveis, Parques de estacionamento, 

Meteorologia, POI - Procura de locais de interesse), com a ajuda de um cartão SIM integrado no veículo (inclui subscrição de 3 anos) + Peugeot Connect SOS & Assistance, Teleserviços

l : Série         m : Opção          - : Indisponível

l : Série         m : Opção          - : Indisponível

Revestimento em tecido 'Losango' preto

Banco do condutor " AGR " mecânico (Aktion Gesunder Rücken (associação alemã para a "saúde das costas"): regulação elétrica de inclinação 

do assento e do apoio lombar (4 vias), regulação longitudinal do assento mecânica

Encosto do banco rebatível 1/3 - 2/3 

Jantes de liga leve 16'' Cypress (215/60 R16 V) + Pneu suplente de dimensões reduzidas

INTERIORES E BANCOS

Jantes 16" Cypress
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CORES & INTERIORES

BUSINESS LINE CORES INTERIORES

CORES OPACAS CORES ESPECIAIS

71FX

Goa

Preto / Cinzento

l

CORES OPACAS Cinzento Hurricane Branco Banquise Vermelho Ultimate Branco Nacré

Cinzento Hurricane P09G l

Branco Banquise P0WP m

CORES METALIZADAS
Cinzento Artense M0F4 m

Cinzento Platinium M0VL m

Cinzento Amazonite M0KL m

Preto Perla Nera M09V m

Azul Célèbes M0SY m Cinzento Artense Cinzento Platinium Cinzento Amazonite Preto Perla Nera

Dark Blue M0KU m

CORES ESPECIAIS
Vermelho Ultimate M5F3 m

Branco Nacré M6N9 m

Azul Célèbes Dark Blue

CORES METALIZADAS

VERSÃO

Revestimento

Pespontos

Alcatifa Interior / Teto

Tecido
'Losango' preto

ACTIVE BUSINESS

Tecido 'Losango' preto
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OPÇÕES (PVP com IVA)

BUSINESS LINE

m

AB13

m

ZV59

m

ZV60

m

ZV61

SISTEMAS DE AJUDA AO ESTACIONAMENTO

m

WY35

m

WY37

m

WY36

* Opção disponível a partir de janeiro de 2019 com o motor BlueHDi 130 

Alarme (perimétrico, volumétrico e anti elevação), proteção anti-roubo das fechaduras, 

supertrancamento, trancamento automático ao arrancar e trancamento elétrico das portas 

para crianças

Inclui o supertrancamento VB10 350 €

450 €

SEGURANÇA

Pack City 2: 
- Ajuda gráfica e sonora ao estacionamento dianteiro e lateral

- Assistência ativa ao estacionamento em paralelo ou perpendicular (Park Assist)

- Câmaras, dianteira e traseira, com restituição no touchscreen de uma visão dianteira ou 

traseira e uma vista superior do veículo com a envolvência 360º (Visiopark 2)

Pack Drive Assist Plus:
- Cruise Control adaptativo com função Stop&Go 

- Ajuda à manutenção da posição na via (Lane Positioning Assist)

Disponível exclusivamente com caixa de 

velocidades automática EAT8

Disponível exclusivamente no motor BlueHDi 

130 cv CVM6

Pack Drive Assist:
- Cruise Control adaptativo

Disponível exclusivamente com motor BlueHDi 

130 S&S CVM6

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO (ADAS)
Pack Safety Plus:

- Pack Safety

- Sistema activo de vigilância do ângulo morto

- Sistema de deteção de fadiga (com câmara)

- Assistente automático de máximos

- Reconhecimento alargado dos sinais de trânsito (Stop, Sentido proibido, ...)

280 €

700 €

Pack City 3*: 
- Ajuda gráfica e sonora ao estacionamento dianteiro e lateral

- Assistência ativa ao estacionamento em paralelo ou perpendicular (Full Park Assist)

- Câmaras, dianteira e traseira, com restituição no touchscreen de uma visão dianteira ou 

traseira e uma vista superior do veículo com a envolvência 360º (Visiopark 2)

Disponível exclusivamente com caixa de 

velocidades automática EAT8

300 €

480 €

Pack City 1: 
- Ajuda gráfica e sonora ao estacionamento dianteiro

- Câmara de marcha-atrás com restituição no touchscreen de uma visão traseira, e de uma 

visão superior do ambiente atrás da viatura (Visiopark 1)

l : Série         m : Opção          - : Indisponível

1.000 €
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OPÇÕES (PVP com IVA)

ACTIVE BUSINESS

EXTERIOR
m

0MP0

m

0MM0

m

0MM6

m

0MM5

CONFORTO
m

YD01

m

D501

PACKS E OPÇÕES DE NAVEGAÇÃO (subscrição no ponto de venda ou no espaço MyPeugeot)

220 €

Pintura nacarada (Branco Nacré)

Pintura verniz (Vermelho Ultimate)

Pintura opaca Branco Banquise

590 €

790 €

790 €

Extensão ou renovação dos serviços de Navegação connectada
(após os 3 anos primeiros anos de subscrição)

Pintura metalizada

850 €Portão da bagageira "Easy Open" + Acesso e ligação mãos-livres

Incompatível com D501Acesso e ligação mãos livres 400 €

Zonas de perigo: Ajuda a identificar as situações que exigem uma 

maior atenção, assinalando no ecrã de navegação as zonas de risco

e a distância necessária para se prevenir

60 €

99 €Contrato de 1 ano

Contrato de 3 anos

Contrato de 3 anos

Contrato de 1 ano

l : Série         m : Opção          - : Indisponível

199 €

m

m

m

m

130 €
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