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Peugeot 208
Futuro no presente

O novo Peugeot 208 chega ao 
mercado brasileiro depois de 
fazer história no continente 

europeu conquistando, inclusive, o 
prêmio de Car Of The Year 2020. No 
Brasil, não foi diferente e já levou para 
a estante da montadora três importan-
tes prêmios do setor: melhor hatch 

compacto de 2020 pelo UOL Carros, 
melhor compra do ano 2021 pela Motor 
Show e melhor carro compacto do ano 
2021 pela Car Magazine. Além da sa-
tisfação dos proprietários que expres-
sam pelas redes sociais a marcante 
aquisição e a incrível experiência de 
estar na condução do 208.



Julho de 2021 | 49 

MOTORIZAÇÃO
Motor 1.6 16V EC5, com
potência de até 118 CV

Trouxe em seu estilo um novo conceito, inspirado na 
moderna assinatura visual da montadora, o que tornou 
ainda mais evidente o design do veículo, traduzido em 
linhas puras que reproduzem esportividade e um su-
til equilíbrio entre robustez e suavidade. A frente do 
Peugeot 208 está mais expressiva, graças ao capô longo 
e o badge 208. Os faróis de Full LED e luzes diurnas em 
formato de dentes-de-sabre completam o visual.

Design °turista

Com enorme teto panorâmico, (o vidro chega até o banco 
traseiro), o Peugeout 208 oferece uma vista extraordinária 

para quem busca experiências sensoriais, seja do sol, estre-
las ou chuva. Se a luminosidade externa estiver incomodan-
do, basta fechar o dispositivo. Para quem não se desconecta 

nunca, o smartphone pode ser carregado por indução, 
bastando apoiar o aparelho à frente do câmbio. Ainda na 

seara da tecnologia, o veículo conta com o Peugeot Connect 
Radio, com 7 polegadas e tela touchscreen. g

Conforto e tecnologia

CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS
OU AUTOMÁTICO DE 6 MARCHAS

Versão AT com 4 modos de condução: 
Drive, Sport, ECO e Sequencial


