
ACTIVE 

Segurança: 

 6 Airbags (frontais/laterais/cortina);  

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

acionamento automático 

 

Ajudas à Condução e ao Estacionamento: 

 Sistema de deteção de fadiga do condutor (aviso de tempo de condução);  

 Pack Safety (Active Safety Brake com câmara & radar, Distance Alert, Alerta ativo 

de transposição involuntária de linha ou bermas, Reconhecimento e preconização 

dos sinais de velocidade);  

 Pack Visibilidade (Acendimento automático dos faróis médios com Follow-me-home 

automático, limpa-vidros dianteiro com sensor de chuva e Retrovisor interior 

fotossensível);  

 Cruise Control Adaptativo;  

 Ajuda ao estacionamento traseiro 

 

Jantes, Estética Exterior e interior: 

 Jantes em liga leva de 17'' Merion monoton;  

 Capas dos retrovisores exteriores na cor da carroçaria;  

 Grelha com alhetas cromadas e contorno em preto brilhante;  

 Aba do pára-choques traseiro em preto;  

 Contorno dos vidros laterais em alumínio;  

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

 Habitáculo e teto em cinzento claro;  

 Volante em couro 

 

Conforto: 

 Ar condicionado automático bi-zona;  

 Arranque mãos livres;  

 Iluminação interior em LED 1 (luzes de teto táteis com 3 spots + 2 LEDs de 

ambiente, 2 luzes de leitura traseiras, porta luvas, zona de conectividade, zona da 

bagageira);  

 Vidros dianteiros e traseiros elétricos e com anti-entalamento;  

 Peugeot i-Cockpit® com painel de instrumentos em posição elevada;  

 Retrovisores exteriores elétricos com desembaciador, rebatimento elétrico e 

iluminação de acolhimento em LED;  

 Fecho central das portas com comando 



 

Bancos: 

 Estofos em Tecido "Losange" Preto;  

 Bancos dianteiros mecânicos com regulação manual em altura 

 

Multimédia e Navegação: 

 Rádio com Touchescreen de 8" e "Toggle Switches", 6 altifalantes, MP3, Bluetooth, 

kit mãos livres, 1 tomada USB 

 

BUSINESS LINE (principais diferenças para o nível ACTIVE) 

Segurança: 

 Roda suplente de dimensão reduzida 

 

Jantes, Estética Exterior e interior: 

 Jantes em liga leva de 16'' Cypress;  

 Habitáculo e teto em cinzento;  

 

Conforto: 

 Banco do condutor com certificação AGR (Aktion Gesunder Rücken, associação 

alemã para a "saúde das costas") 

 

Multimédia e Navegação: 

 2 tomadas USB na zona dianteira: Navegação 3D com sistema eCall;  

 Função Mirror Screen 

 

ALLURE (complementar ao nível ACTIVE) 

 

Ajudas à Condução e ao Estacionamento: 

 Pack Safety Plus (Pack Safety + Sistema activo de vigilância do ângulo morto + 

Sistema de deteção de fadiga + Assistente automático de máximos, Reconhecimento 

alargado dos sinais de trânsito);  

 Pack City 1 (Ajuda gráfica ao estacionamento dianteiro e traseiro, câmara de marcha 

atrás com restituição no touchscreen de uma visão superior da envolvência na 

traseira do veículo/Visiopark 1 

 

Jantes, Estética Exterior e interior: 

 Jantes em liga leve de 17" Merion bi-ton;  



 Tapetes dianteiros e traseiros;  

 Vidros laterais traseiros e óculo traseiro escurecido 

 

Conforto: 

 Iluminação interior em LED 2 (Iluminação interior em LED + zona da bagageira (x2), 

para-sol, apoio de braço central, suportes para copos, zona dos pés);  

 Zona de carregamento para smartphones;  

 Arranque e ligação mãos-livres 

 

Bancos: 

 Estofos em Tecido "Imila" Preto + Couro preto);  

 Bancos dianteiros mecânicos com regulação lombar elétrica 

 

Multimédia e Navegação: 

 2 tomadas USB à frente e 2 tomadas USB para os passageiros traseiros;  

 Função Mirror Screen;  

 Navegação 3D conectada com Touchscreen de 10'' HD + Peugeot Connect Box 

(Navegação conectada 3D com reconhecimento vocal, incluí subscrição de 3 anos 

dos serviços de Navegação conectada TomTom® (TomTom® Traffic, Preço dos 

combustíveis, Parques de estacionamento, Meteorologia, POI Procura de locais de 

interesse, SOS & Assistência, Teleserviços) 

 

GT LINE (complementar ao nível ALLURE) 

Segurança: 

 Faróis "Peugeot Full LED Technology", com luz estática de viragem;  

 Faróis adaptativos 3D Full LED 

 

Jantes, Estética Exterior e interior: 

 Jantes de liga leve de 18'' Hirone;  

 Capas dos retrovisores exteriores em preto brilhante;  

 Grelha tipo xadrez;  

 Aba do para-choques traseiro em preto brilhante;  

 Contorno dos vidros laterais em preto brilhante;  

 Habitáculo e teto interior em preto;  

 Pedais e apoio de pé alumínio; Painel de bordo com pespontos;  

 Soleiras das portas dianteiras em inox;  

 Volante em couro perfurado com elementos cromados e monograma GT Line 

 



Conforto: 

 Iluminação ambiente azul no painel de bordo, painéis das portas e consola central;  

 Peugeot i-Cockpit® Amplify* (Selecção de 2 ambientes parametrizáveis que atuam 

nas funções dinâmicas da viatura, na intensidade da iluminação ambiente e 

animação dos ecrãs, o tipo de ambiente sonoro e a massagem multiponto, com a 

opção Pack Elétrico Massagens);  

 Retrovisor interior fotossensível sem moldura;  

 Vidros laterais traseiros e óculo traseiro escurecidos 

 

Bancos: 

 Estofos em Tecido "Belomka" Preto / TEP Preto;  

 Bancos do condutor e passageiro com certificação AGR (Aktion Gesunder Rücken, 

associação alemã para a "saúde das costas") 

 

GT (complementar ao nível GT LINE) 

 

Ajudas à Condução e ao Estacionamento: 

 Controlo de Suspensão Ativa (Suspensão pilotada)  

 

Jantes, Estética Exterior e interior: 

 Jantes de liga leve de 19'' Augusta Bi-ton;  

 Decorações do painel de bordo e painéis das portas em madeira com efeito essência 

de Zebrano;  

 Volante em couro perfurado com elementos cromados e monograma GT 

 

Conforto: 

 Acesso e ligação mãos-livres;  

 Retrovisores exteriores fotossensíveis;  

 Sistema Hi-Fi Premium FOCAL® 

 

Bancos: 

 Estofos Alcantara® Preto / Couro Preto;  

 Bancos dianteiros aquecidos 

 


