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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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UMA GAMA RENOVADA .
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CA DA VEZ  MAIS  ADAPTADA.

No momento da passagem para as últimas normas Euro 6, o PEUGEOT BOXER renovou 

a sua gama de forma a responder a todas as necessidades de todos os profissionais. 

Tem na sua gama as versões Pro e Premium, que se adaptam a todos os tipos de utilização.
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1 1* Dados estimados e comunicados a título indicativo e sob reserva de processo de homologação WLTP em curso.

BOXER FULL  ELECTR IC .

Brevemente, uma versão 100% elétrica completa a oferta, sendo esta proposta com 2 níveis de autonomia, 

consoante a versão: 117 km* (WLTP) para os comprimentos L1/L2 e 224 km* (WLTP) para os comprimentos L3/L4.





SEMPRE PRESENTE 
AO SEU LADO.



S EMPRE  CONECTADO.  

A nova navegação compatível* Android Auto™ e Apple CarPlay™ faz com 

que possa desfrutar das aplicações de seu smartphone diretamente 

no touchscreen de 9 polegadas** do seu PEUGEOT Boxer e também permite 

a conexão simultânea de 2 telefones por Bluetooth®. Introduza as dimensões 

do seu PEUGEOT Boxer para evitar eventuais estradas com restrições de tamanho.

Uma funcionalidade particularmente adaptada aos furgões de grandes dimensões

ou autocaravanas! Quanto aos gestores de frotas, estes podem suportar-se da 

caixa de telemática “PEUGEOT CONNECT**”, o que lhes permite fazer o 

a monitorização dos consumos de combustível, localizar os veículos em caso 

de roubo ou zonas geográficas que devem respeitar, fazer o acompanhamento 

da manutenção e obter conselhos de eco condução.
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* Consoante o país e a versão, o serviço estará disponível, em opção ou de série. Apenas as aplicações certificadas Android

Auto™ ou Apple CarPlay™ 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 (paga), com a certificação Android

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

(telemóveis com sistema operativo Android) ou através de Apple CarPlay™ (telemóveis com sistema operativo iOS), 

sempre que disponha de contrato de comunicações e dados móveis. 

** Disponível em opção ou indisponível consoante as versões e destinos.
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O  S EU  AL IA D O 
NO D IA-A-D IA .

« REAR TRAFIC ALERT »

O “Rear Trafic Alert*” é uma nova funcionalidade relacionada como sistema 

de Vigilância de Ângulo Morto. Esta inovação permite detetar os veículos 

que se aproximam do lado esquerdo e direito, a uma distância de 50 m, assim 

que a marcha atrás é engrenada. A informação é apresentada através 

de sinal sonoro no habitáculo. 

ALERTA DE TRANSPOSIÇÃO INVOLUNTÁRIA DE LINHA

(AFIL) deteta, com a ajuda de uma câmara, a transposição involuntária 

das linhas contínuas e descontínuas marcadas no piso. Para uma condução 

em toda a segurança, a câmara analisa a imagem, sendo que, se detetar redução

da atenção do condutor a uma velocidade superior a 60 km/h, emite um alerta 

visual e sonoro, caso haja um desvio de trajetória. 

« TRAILER MERGE ASSIST »

O Sistema de Vigilância de Ângulo Morto é complementado 

pelo “Trailer Merge Assist*”. Esta nova funcionalidade, assegura a indicação 

de vigilância de ângulo morto, tendo sempre em conta, o tamanho 

de um reboque (regulável entre 3 a 9 metros). A informação 

é apresentada no painel de instrumentos.

« ACTIVE SAFETY BRAKE »

O “Active Safety Brake**” (travagem automática de emergência) intervém, 

se condutor não reage com rapidez e não aciona os travões do veículo. 

Contribuindo, desta forma, para evitar uma colisão ou reduzir os danos 

provenientes da mesma, pois reduz a velocidade do veículo 

sem qualquer ação do condutor. .

PAINÉIS E PRECONIZAÇÃO DE LIMITE DE VELOCIDADE

A câmara multifunções* reconhece os painéis/sinais de limite 

de velocidade e informa-o deste limite no painel de instrumentos. 

* Disponível em opção ou indisponível consoante as versões o os destinos. 

** O Active Safety Brake funciona se a velocidade do veículo estiver compreendida entre 5 km/h e 140 km/h 

quando é detetado um veículo em movimento; se a velocidade do veículo não ultrapassar 

os 80 km/h assim que é detetado um veículo imobilizado.



EFICIÊNCIA .
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M AIS  C IL IN RA DA  
PAR A M AIOR  AG R ADABIL IDA D E .

As motorizações do PEUGEOT BOXER evoluem, de forma a responder 

às últimas normas Euro 6. Todos equipados com a última geração 

do motor Diesel BlueHDi com uma cilindrada de 2.2L, para uma maior 

eficiência em termos de consumo e emissões de CO2, 

este desdobram-se em várias potências, todas elas revistas em alta:

- 2.2 BlueHDi 120cv com 300Nm de binário 

- 2.2 BlueHDi 140cv com 340Nm de binário 

- 2.2 BlueHDi 165cv com 370Nm de binário (+20Nm) 

Todas estas motorizações estão equipadas com Stop & Start de série. 

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2

Valores NEDC(1) : Consumo de combustível de 5,8 a 6,8 em ciclo misto, de 5,8 a 6,5 em extraurbano 

e de 5,9 a 7,2 em urbano NEDC (l/100 km) - Emissões de CO2 (misto) NEDC: de 153 a 179 (g/km) 

(1) Os valores de consumo de combustível e emissões CO2 são estabelecidos segundo a nova norma WLTP 

(Regulamento UE 2017/948) e os valores obtidos foram convertidos para a NEDC para poderem ser comparados com outros veículos.

Consulte o seu ponto de venda para receber mais informação. Os valores não têm em conta as condições de utilização, o estilo 

de condução, os equipamentos ou as opções, que podem variar segundo o tipo de pneus. Para informações mais detalhadas 

sobre consumos de combustível e emissões de CO2, consulte o guia prático intitulado de “Consumos convencionais de combustível 

e emissões de CO2 dos veículos particulares novos” disponível gratuitamente em todos os pontos de venda.



“POR MEDIDA”  PARA 
TODOS OS PROFISSIONAIS .





UMA GAMA PARA TODAS AS NECESSIDADES.

O PEUGEOT Boxer disponibiliza-lhe, 

até 5 silhuetas, por forma a adaptar-se a

cada tipo de utilização e a cada profissão:

• Os furgões em chapa integral, 

os furgões vidrados ou semi vidrados e 

os “plataforma simples” ou cabine dupla

para o transporte de mercadorias.

• Os “plancher cabine”, os chassis simples

ou cabine dupla e os “cabine motriz” 

para servirem de base a transformações.



O Peugeot Boxer encontra-se 
disponível em diferentes silhuetas

 Furgão em chapa integral

Furgão Vidrado / Semi Vidrado

Chassis Cabine

Chassis Cabine Dupla

Plancher Cabine

Gama « Ligeiros » Pesos Brutos PTAC*

330 3,0 T

333 3,3 T

335 3,5 T

Gama « Pesada » Pesos Brutos PTAC*

435 3,5 T

* Peso Bruto Total admissível em carga.



O SEU BOXER, À SUA MEDIDA

Nos furgões, pode combinar 3 alturas

(2,254 m – 2,522 m – 2,760 m) com

quatro comprimentos (4,963 m – 5,413 m

– 5,998 m – 6,363 m) e um comprimento

adicional (L2S) disponível especificamente 

no Chassis Cabine.

L4H2** L4H3 L3H2** L2H1 L2H2* L3H3 L1H1*



Furgão Volume (m3)

L1H1 8,0

L2H1 10,0

L2H2 11,5

L3H2 13,0

L3H3 15,0

L4H2 15,0

L4H3 17,0





O PEUGEOT Boxer Combi tem tudo previsto,

por forma a oferecer aos seus passageiros um

conforto de alto nível: grande habitáculo,

aquecimento (“chauffage”) e ar condicionado

traseiro*, o airbag de passageiro é de série,

inúmeros espaços de arrumação para as

pequenas objetos e uma ampla bagageira para

as bagagens maiores. É no cuidado a estes

detalhes que o PEUGEOT Boxer reflete a

melhor atenção dada aos seus passageiros.

Cada passageiro do PEUGEOT Boxer dispõe de

um conforto idêntico ao que terá numa berlina:

cabine espaçosa, número de espaços de

arrumação, painéis das portas e molduras com

revestimento, bagageira espaçosa... 



FURGÃO EM CHAPA INTEGRAL / VIDRADO 

DIMENSÕES

VOLUME
Disponível, até 8 capacidades de volume diferentes

Largura total

(sem retrovisores): 2,050 m

Altura do piso de carga ao solo: 

de 0,493 a 0,602 m

Largura máxima interior: 1,870 m

Largura entre cavas das rodas: 1,422 m

* Unicamente no furgão em chapa integral.

Quotas exteriores
Aberturas/Acessos Quotas interiores

(dimensões úteis)Portas laterais deslizantes Portas de batente

L1H1 4,963 m 2,254 m 1,075 m 1,485 m 1,562 m 1,520 m 2,670 m 1,662 m

L2H1* 5,413 m 2,254 m 1,250 m 1,485 m 1,562 m 1,520 m 3,120 m 1,662 m

L2H2 5,413 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 1,790 m 3,120 m 1,932 m

L3H2 5,998 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 1,790 m 3,705 m 1,932 m

L3H3* 5,998 m 2,760 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 2,030 m 3,705 m 2,172 m

L4H2* 6,363 m 2,522 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 1,790 m 4,070 m 1,932 m

L4H3* 6,363 m 2,760 m 1,250 m 1,755 m 1,562 m 2,030 m 4,070 m 2,172 m

Comprimento Altura Comprimento Altura Comprimento Altura Comprimento Altura

L1H1 L2H1* L2H2 L3H2 L3H3* L4H2* L4H3*

Volume (m3) 8,0 10,0 11,5 13,0 15,0 15,0 17,0



TRANSFORMAÇÕES COM BASE NO FURGÃO 
DE CHAPA INTEGRAL / VIDRADO

Ambulância num furgão vidrado

(Exemplos não contratuais, de transformações e decorações, realizadas por “Carroçadores/Empresas de transformações”).

Câmara frigorifica integrada num furgão



CABINE DUPLA

DIMENSÕES
Plataforma Cabine Simples Plataforma Cabine Dupla

Comprimento
Interior da plataforma Total exterior

Comprimento Comprimento

L1 2,798 m 5,293 m

L2 3,248 m 5,743 m

L3 3,833 m 6,328 m

L4 4,260 m 6,693 m

Altura 2,254 m

Largura total (sem retrovisores) 2,100 m

Largura interior da plataforma 2,034 m

Altura dos painéis laterais Hauteur ridelles 0,400 m

Altura 2,254 m

Largura total (sem retrovisores) 2,100 m

Largura interior da plataforma 2,034 m

Altura dos painéis laterais Hauteur ridelles 0,400 m

Comprimento
Interior da plataforma Total exterior

Comprimento Comprimento

L2 2,460 m 5,738 m

L3 2,950 m 6,228 m

L4 3,400 m 6,678 m



Plataforma Cabine Dupla

Gama “Ligeiros” 2,2l 
BlueHDi 120

2,2l 
BlueHDi 140

2,2l 
BlueHDi 165

L2

333 1260 1245 1245

335 1330 1315 1315

L3

333 1250 1235 1235

335 1450 1435 1435



CHASSIS CABINE / CABINE DUPLA

DIMENSÕES
Veículo antes de transformação

Chassis Cabine Chassis Cabine Dupla

O “Comprimento máximo carroçável” indicados acima, são valores limites, correspondentes ao caso mais favorável 

de uma carroçaria em termos de: distribuição do peso com veículo em circulação e carga completa. 

A localização ótima/correta do centro de gravidade deve ser sistematicamente verificada

Caixa aberta num chassis cabine

TRANSFORMAÇÕES COM BASE 
EM CHASSIS CABINE E CABINE DUPLA

(Exemplos não contratuais, de transformações 

e decorações, realizadas por “Carroçadores/

Empresas de transformações”). Caixa fechada num chassis cabineGrande Volume

Dimensões exteriores

Comprimento total Comprimento máximo
carroçável

L1 4,808 m 5,748 m

L2 5,258 m 6,468 m

L3 5,843 m 7,383 m

L4 6,206 m 7,383 m

Largura total (sem retrovisores) 2,050 m

Comprimento máximo carroçável (via maior) 2,350 m

Altura máxima carroçável 3,500 m

Dimensões exteriores

Comprimento total Comprimento máximo
carroçável

L3 5,843 m 7,383 m

L4 6,206 m 7,383 m

Largura total (sem retrovisores) 2,050 m

Comprimento máximo carroçável (via maior) 2,350 m

Altura máxima carroçável 3,500 m





PLANCHER CABINE

DIMENSÕES
Veículo antes de transformação

TRANSFORMAÇÕES NUMA BASE “PLANCHER CABINE”

(Exemplos não contratuais, de transformações

e decorações, realizadas por Empresas 

de transformações”). Bus urbano num “plancher cabine”

Dimensões exteriores

Comprimento total

L1 4,808 m

L2 5,258 m

L3 5,843 m

L4 6,208 m

Largura total (sem retrovisores) 2,050 m

Comprimento máximo carroçável (via maior) 2,350 m

Altura máxima carroçável 3,500 m
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1. Tecido “Darko / Twill preto – vermelho” TEP Pierce (Vinilado) 

U M INTER IOR  ACOLHEDOR.  

Descubra a nossa seleção de revestimentos em tecido* 

e/ou em TEP* de grande qualidade, para um interior sóbrio e elegante.

* Em opção ou indisponível, consoante as versões



1
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DÊ O  SEU  TOQUE .

Escolha uma cor entre a gama 

de oferta composta por 10 cores 

opacas ou metalizadas.

E  COMBINE  EM CONJUNTO.

Descubra os 3 modelos de tampões

ou jantes em liga leve de 15” e    16”.

Cinzento Artense(2)     Cinzento Ferro(2)

Branco Ice(1)

* De série, em opção ou indisponível consoante as versões.

(1) Cor opaca/sólido. 
(2) Cor metalizada em opção.

Azul Imperial(1)
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Jantes em liga leve de 15” 

na versão 

Tampão de 15” Jantes em liga leve de BRIERE 16” 

na versão 

Branco Golden(2)

Vermelho Tiziano(1)

Cinzento Graphito(2) Vermelho Profond(2)

Golden White(1)Cinzento Aluminium (1)
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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 SERVICE(4)

Contrato Extensão de Garantia

Estenda a sua garantia contratual com toda

a simplicidade e beneficie de serviços de assistência

alargada até 72 meses ou 200.000 km.

Contrato Plano de Revisões

Fique descansado com o plano de revisões

da sua viatura, beneficiando igualmente dos serviços

de assistência em viagem PEUGEOT. Pode escolher

a duração e a quilometragem que mais lhe convier

até aos 72 meses ou 200.000 km.

Contrato Plano de Revisões & Garantia

Conduza com serenidade: ao contrato Plano de

Revisões acresce a extensão de garantia durante

o período escolhido.

Contrato Manutenção total

Controle todos os custos de utilização do seu veículo,

acrescentando ao contrato de Plano de Revisões

& Garantia, a substituição de peças de desgaste,

para além da extensão de garantia e assistência

em viagem.

CARTÃO MYPEUGEOT

Colocamos ao seu dispor mais um motivo para

ser cliente PEUGEOT – o Cartão MyPeugeot.

Beneficie de inúmeras vantagens, descontos

nas operações Após-Venda nos Reparadores

Autorizados e desconto de 5 cênt./lt. nas estações

de serviço Repsol aderentes.

PARA O SEU CONFORTO
PEUGEOT ACESSÓRIOS

Uma gama completa de acessórios e de equipamentos

de origem PEUGEOT concebidos especificamente para

o seu veículo.

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.

REDE E  SERVIÇOS .

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.

VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS,
OS NOSSOS 10 COMPROMISSOS

1. 8 ANOS DE GARANTIA OU 160 000 KM PARA 

A BATERIA DE TRAÇÃO(5)

2. ASSISTÊNCIA PEUGEOT (PEUGEOT ASSISTANCE) –

Uma condução com toda a tranquilidade 24/24

horas e 7/7 dias

3. CENTRO E-EXPERT – Os nossos especialistas

ocupam-se do seu veículo e respondem a todas as

suas questões

4. CONTRATO e-SERVICE: Todas as operações de

manutenção, peças e serviço, estão incluídas(6)

5. SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO CERTIFICADAS:

Uma gama completa de Wall Box instaladas por

profissionais disponíveis em após-venda(7)

6. SOLUÇÃO DE MOBILIDADE: Proposta em todas as

situações

7. ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA DO SOFTWARE: 

Para beneficiar da melhor experiência de condução

8. COLOCAÇÃO DE 80 % DE CARGA NO VEÍCULO:

Em cada intervenção(8)

9. ESTIMATIVAS E MARCAÇÕES ONLINE:

Fazer a reserva da sua marcação e calcular os

custos de após venda

10. O SEU VEÍCULO É HIGIENIZADO A CADA VISITA

Para mais informações,

contacte o seu Concessionário. www.peugeot.pt



(1) O benefício das garantias comerciais PEUGEOT

não está condicionado à realização das operações

de manutenção e/ou reparação em Reparadores

Autorizados Peugeot, devendo contudo comprovar

através de fatura e/ou outros documentos de suporte

(gama de controlo) que, independentemente

do operador onde tenha efetuado as operações

de manutenção e/ou reparação, 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

destes contratos, garantias e serviços, solicite ao

seu Concessionário os correspondentes documentos

contratuais. As informações e figuras incluídas nesta

brochura baseiam-se nas características técnicas 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 melhoria constante do produto,

a PEUGEOT pode modificar, em qualquer altura,

as características técnicas, os equipamentos,

as opções e as cores.

As técnicas atuais de reprodução fotográfica 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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