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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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DES IGN ASSERT IVO AO SERVIÇ O DA EF IC IÊNC IA .

Com o seu design único, o PEUGEOT Expert transmite robustez e elegância. A proporção

entre a parte dianteira, o posto de condução e o volume de carga é equilibrada e harmoniosa.
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(1) Em opção, para-choques dianteiro e traseiro pintados à cor da carroçaria, assinatura luminosa em  LED, 

faróis de nevoeiro, grelha cromada, capas de retrovisores e frisos laterais pintados à cor da carroçaria

COM E LEG ÂNC IA .

O Pack Look(1) e a sua assinatura luminosa em LED confere 

uma elegância suplementar à sua empresa. 
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(1) ≤ 1,90 m em todas as versões com carga útil standard, exceto a versão Expert long. As ligações ao solo (suspensões) 

da versão com carga útil aumentada e acrescendo a altura ao solo aumentada em 20mm no pack chantier, não permitem garantir este acesso.

MOBIL IDADE UR BANA.

O tamanho do PEUGEOT Expert e do PEUGEOT e- Expert está adaptado aos constrangimentos de estacionamento: 

facilita o acesso a parques de estacionamento com restrições de altura de veículo, face à sua altura limitada nos 1,90 m(1)

e abre o acesso a zonas de circulação restrita, através da versão elétrica.



7(1) Com a opção Moduwork.

VERS ÃO COM PAC T.

A versão compact com 4,60 m de comprimento, permite deslocações com toda a simplicidade. 

Também pode contar com a sua força: o PEUGEOT Expert um volume útil(1) de 5,1 m3 e 3,32 m de comprimento útil(1).



8 (1) Com a opção Moduwork.

ROB USTEZ .

Com o seu design afirmativo, o PEUGEOT Expert transmite robustez e elegância. Repletas de força e expressivas, 

as linhas fluídas do PEUGEOT Expert deixam antever um espaço interior amplo e funcional para transportar 3 pessoas 

à frente e cargas pesadas e compridas(1).
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CARÁCTER 
ELÉTRICO.





1 2

CA RÁCTER AMBIC IOSO.

A silhueta moderna com linhas simples do novo PEUGEOT e-Expert 100 % elétrico reforçam a força 

e carácter de um veículo comercial de excelente performance e concebido para ser utilizado no dia-a-dia. 

A sua grelha robusta apresenta-se com o Leão dicróico*, que assinala os modelos elétricos da Marca. 

A gama PEUGEOT e-Expert reparte-se em 3 comprimentos disponíveis em várias versões, respondendo 

às diferentes necessidades dos profissionais.



1 3(1) Disponível em opção com o Pack Look.

CLARA M ENTE  ELÉTR ICO.

A zona de carregamento elétrico foi colocada na dianteira, do lado do condutor, por forma 

a que a operação de carregamento seja prática. Na parte traseira do veículo, vai também 

encontrar o leão dicróico(1) com reflexos verdes e azuis, diferenciando a versão elétrica, 

juntamente com o monograma específico “e-Expert”. 
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(1) Bateria de 50 kWh: disponível para as versões Compact, Standard. (2) Bateria de 75 kWh: disponível para as versões Standard e Long. Os valores de autonomia e consumo elétrico indicados estão 

em conformidade com o procedimento de ensaio WLTP com base na receção de veículos novos desde 1 de setembro de 2018.  Estes podem variar em função das condições reais de utilização e diferentes 

fatores, tais como; a velocidade, o conforto térmico a bordo do veículo, o estilo de condução e a temperatura exterior. O tempo de carregamento depende, nomeadamente, da potência do carregador 

do veículo (embarcado), do cabo de carregamento, assim como o tipo e a potência do posto de carregamento utilizado. Consulte o seu ponto de venda para mais informações ou peugeot.pt.

A ESCOLHA DA AUTONOM IA .

O PEUGEOT e-Expert integra uma bateria de alta tensão, posicionada de forma engenhosa para preservar o espaço a bordo e o volume de carga,

esta pode ter 50 kWh de capacidade e uma autonomia até 2 30 km WLTP(1) ou uma 75 kWh de capacidade e uma autonomia até 330 km WLTP(2).

A bateria tem uma garantia de 8 anos ou 160 000 km para 70% da sua capacidade de carga. O carregamento realiza-se de forma muito simples,

tanto em casa como no local de trabalho. Nos postos públicos de carregamento, podemos alcançar uma carga de 80% em apenas 30min. 



1 5(1) Serviço gratuito.

SERVIÇOS  PARA FAC IL ITAR  O  S EU  D IA-A- D IA .

Através do seu smartphone, controle os serviços elétricos dedicados: 

– Interaja à distância com o seu veículo através  da app MyPeugeot(1) (controle e planifique o carregamento 

para desfrutar das horas de vazio, ative o pré condicionamento térmico do habitáculo …). 

– Opte por uma solução simples de acesso aos postos públicos de carregamento, através da oferta Charge My Car da Free2Move Services.  

– Mantenha a mobilidade, independentemente das circunstâncias, através do Mobility Pass, uma solução de aluguer de um veículo térmico.



Interior do E-Expert.
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G R ANDE CON FORTO 
DE  CONDU ÇÃ O.

No interior, o PEUGEOT Expert e o PEUGEOT e-Expert “jogam 

a carta” do conforto de condução. O degrau facilita o acesso 

ao banco sobrelevado que domina a estrada. 

O posto de condução, funcional e ergonómico, propõe 

uma posição de condução tipo berlina e disponibiliza inúmeros 

espaços de arrumação.

O novo painel de instrumentos, específico, com matriz colorida 

de 3,5’’, presente no posto de condução do PEUGEOT e-Expert

apresenta em tempo real, as informações de condução essenciais,

tais como, o nível de autonomia e o indicador de potência

(Charge/Eco/Power(1)).

No grande touchscreen, pode aceder facilmente a todo 

o universo elétrico através de um “atalho” e visualiza claramente 

os fluxos elétricos. A tecla “e-Toggle” proporciona um acesso 

imediato aos comandos da caixa automática elétrica, tem também

a opção por 3 modos de condução ECO, NORMAL 

e POWER(2). Quanto ao travão de estacionamento elétrico, 

disponível de série, o seu funcionamento 

é automático, portanto, de muito simples utilização.

(1) CHARGE: Regeneração / carregamento parcial da bateria - 

ECO: Otimização da energia - POWER: Potência máxima.
(2) ECO: otimização de autonomia – NORMAL: otimização do conforto – 

POWER: Otimização da performance nos momentos de transporte de cargas pesadas.



PARA UMA CONDUÇÃO CONEC TADA 
E  INTU IT IVA  COM TODA A  SEGUR ANÇ A.

Simplifique os seus trajetos utilizando a navegação 3D conectada com comandos vocais. 

Esta inclui os serviços conectados e as informações de trânsito em tempo real do 

TomTom Traffic(1). O touchscreen de 7”(2) integra também a função Mirror Screen(3), 

que lhe permite desfrutar das aplicações do seu smartphone, compatíveis 

com Apple CarPlayTM ou Android Auto.

Para uma condução mais confortável e segura, o PEUGEOT Expert dispõe de um vasto

leque de equipamentos de ajuda à condução, como o Visiopark1(4), a leitura de sinais 

de preconização e limite de velocidade(5), assistente automático de máximos(5), 

Active Safety Brake(6), Cruise Control Adaptativo(5), Alerta de transposição involuntária 

de linha(5), vigilância de ângulos mortos(5), Head-Up Display(6) e os 4 airbags(5).

1 8

(1) Consoante os destinos.
(2) De série, em opção ou indisponível consoante as versões.
(3) Apenas as aplicações certificadas Android Auto™ e 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™ e 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.

Para mais informações peugeot.pt
(4) De série, em opção ou indisponível com o touchscreen de 7” consoante as versões.
(5) De série, em opção ou indisponível.







MAIOR FACIL IDADE 
PARA MAIOR PRODUTIVIDADE .



CONCEITO 
M ODUWORK.

Com o seu banco Moduwork(1), o Expert oferece uma excelente 

modularidade para desfrutar dos lugares desocupados. 

Para isso, o assento do banco do passageiro lateral pode ser elevado 

de forma a disponibilizar um espaço com piso plano. Existe a possibilidade 

de remover uma tampa que abre uma grande passagem na antepara 

(permitindo prolongar o espaço nesta passagem, até ao habitáculo), 

muito prática e aumenta o comprimento útil até aos 4 m, permitindo 

o transporte de objetos longos. 

Além disto, quando pretender, o seu PEUGEOT Expert pode ser transformado 

num escritório móvel: baixar o encosto de braço e “abrir” uma prancheta móvel 

muito prática. Por último, o suporte para Smartphone(2) com cabo de carregamento 

integrado e o suporte para tablet(2) no painel de bordo, permitem-lhe ter 

os seus dispositivos digitais debaixo de olho e ao alcance da mão.

22

(1) Em opção ou indisponível consoante as versões
(2) Disponível em acessórios. Suporte para tablet, previsto para formatos até 11’’.

A alimentação do tablet faz-se através da tomada USB presente em zona próxima na consola do veículo.





24 (1) Em opção ou indisponível consoante as versões.

CA RREGAMENTO FACIL ITADO.

Facilite o seu dia-a-dia! Abra as portas laterais deslizantes mãos-livres(1) com um simples gesto do pé por baixo de uma das laterais 

do para-choques traseiro. Este gesto destranca e abre a porta deslizantes do lado em que se encontra, com este mesmo gesto, 

pode comandar a porta para fechar e trancar o veículo (operação ocorre enquanto já se afasta do veículo). 
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Plancher Cabine, Fourgon Compact, Furgão Standard e Combi até 9 lugares.
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UM A G AM A PAR A TODAS 
AS  NEC ESS IDA D E S .

Para responder às expectativas da cada profissional, 

o Expert e o e-Expert desdobram-se em várias versões.

A versão Combi, robusta e funcional, recebe até 9 passageiros 

a bordo e desenvolve-se com base na versão Compact 

de 4,60m de comprimento.

Imagens não contratuais.



DIMENSÕES  E  VOLUMES .

Compact

Standard

Long

Versões

Dimensões (mm) Compact Standard Long

Altura máxima interior 1397 1397 1397

Largura útil máxima 2162 2512 2862

Largura útil máxima 
com Moduwork

3324 3674 4026

Volume útil máximo (m3) 4,6 5,3 6,1

Volume útil máximo 
com Moduwork (m3)

5,1 5,8 6,6

Dimensões interiores.

Versões

Dimensões (mm) Compact Standard Long

Largura útil, entre cavas de roda 1258 1258 1258

Altura no acesso das portas traseiras 1220 1220 1220

Largura no acesso das portas
deslizantes

745 935 935

Altura no acesso das portas deslizantes 1238 1241 1241

Altura ao solo do piso de carga 
(acesso traseiro)

545-626 544-613 600-633

Dimensões de acesso ao espaço/compartimento de carga.







S OLU ÇÕE S  
P R OF ISS I ON A IS .

Contenção de carga

Estão disponíveis vários tipos de antepara no PEUGEOT Expert e e-Expert: 

- A antepara standard encontra-se disponível em chapa ou vidrada(2)

na parte superior e com ou sem a “passagem” Moduwork(2) na parte inferior.  

- A antepara Confort(2) permite um isolamento térmico e acústico, 

uma amplitude de regulação superior para o encosto do banco 

do condutor e um revestimento têxtil claro do lado do “cockpit” 

em continuidade com o revestimento do teto, com 

ou sem “passagem” Moduwork**.

Revestimento em madeira

De forma a proteger o seu Expert, são disponibilizados 

dois tipos de revestimento em madeira: 

- Kit madeira simples(2). 

- Kit madeira com revestimento antiderrapante(2), 

com as soleiras das portas em alumínio. Consoante as utilizações, 

encontram-se disponíveis várias combinações de kits para proteger 

o compartimento de carga, desde o piso, às cavas das rodas 

e às laterais(3) em toda a sua altura.

Reboque

Para uma capacidade de carga suplementar, o PEUGEOT Expert 

e o e-Expert podem rebocar até 2,5 toneladas(1). 

Para isto, encontra-se disponível o seguinte reboque(2):

Reboque desmontável com Pescoço de Cisne 

para o Expert Combi.

(1) Com o limite Peso bruto rebocável.

(2) Em opção.

(3) Revestimento das laterias em madeira não compatível com a motorização 

da(s) porta(s) lateral(ais) deslizante(s), devido à implantação do(s) motor(es) no painel lateral a meia altura.

3 1
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T RANSPORTE  DE  PESSOAS .

Robustez e funcionalidades, Expert Combi e e-Expert Combi disponibilizam 

até 9 lugares, mesmo na versão Compact de 4,60 m. São fáceis de estacionar 

devido à sua altura, limitada a 1,90 m(1).

A facilidade de acesso à 3ª fila é digna de destaque. Apenas um comando, 

permite movimentar o banco da 2ª fila e abrir uma larga passagem 

para o banco traseiro. Este veículo pode ser equipado com portas de batente 

vidradas 50/50(2) com óculos aquecidos e escovas limpa-vidros(2)

para facilitar o carregamento das bagagens e objetos na bagageira.

(1) Consoante a versão: ≤ 1,90 m em todas as versões de carga útil standard exceto na versão Expert long.
(2) De série ou em opção consoante os destinos.







PERFORMANCE 
SEM RESTRIÇÕES.



MOTORIZAÇÃO 
10 0% ELÉTR ICA .

Tanto, manobrável em zona urbana como robusto e segura 

em estrada, o novo PEUGEOT e-Expert está equipado com motor

elétrico de 100 kW (136 cv). Este motor disponibiliza uma aceleração

instantânea devido ao binário imediato de 260 Nm do motor. 

Ao volante do PEUGEOT e-Expert, desfrute de uma condução 

suave, dinâmica e silenciosa(1).
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(1) No entanto, atenção, para dominar o seu veículo e manter atenção ao ambiente exterior 

que o rodeia, dado que não está habituado aos veículos silenciosos.





MOTORIZAÇÕES  D IES EL  B lueH D i .

O PEUGEOT Expert está equipado com motores BlueHDi tratando as emissões na origem e na linha de escape, garantindo uma redução 

do consumo de utilização e uma despoluição ainda mais eficaz. Por último, este beneficia de um custo de utilização (TCO) competitivo 

devido ao seu intervalo de manutenção de 40 000 km ou 2 anos.

Valores WLTP (1):
Consumo de combustível de 5,2 a 6,6 em ciclo misto, – Emissões de CO2 (misto) WLTP: de 167 a 168 (g/km). 
(1)Os valores de consumo de combustível e emissões de CO2 indicados, estão em conformidade com a homologação WLTP (Regulamento UE 2017/948). 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 mais informações consulte www.peugeot.pt
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UMA PLATAFOR M A M ODULAR  EF IC IENTE .

O PEUGEOT Expert beneficia de uma plataforma multi-energia modular EMP2 (Efficient Modular Platform) 

que lhe oferece uma escolha entre as motorizações Diesel ou elétrico sem ter de abdicar de nada.

O novo PEUGEOT e- Expert também tira benefícios dos avanços técnicos da plataforma EMP2, que procura uma arquitetura otimizada, 

um espaço de carga generoso, assim como as motorizações térmicas e a mesma posição de condução.



U M INTER IOR  ACOLHEDOR.

40

Descubra o nosso revestimento em tecido 

de grande qualidade para um interior sóbrio e elegante.

Tecido Curitiba Tricolor Triton Meltem.
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DÊ  O  SEU  TOQUE .

Escolha uma cor entre a gama, composta 

por 4 cores opacas ou metalizadas.

E  COMBINE  O  CONJUNTO.

Descubra os 4 modelos de tampões de roda 

ou jantes em liga leve de 16” a 17”.

Centro de roda preto ou cinzento 

de 16” e 17”(1)

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

(1) Cor opaca.
(2) Cor metalizada em opção.
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Tampão de roda Miami 17”(1)Tampão de roda 

San Francisco 16”(1)

Jante em liga leve Phoenix 17”(1)

(não diamantada)

Branco Banquise(1) Preto Perla Nera(2)

Cinzento Artense(2)
Cinzento Platinium(2)



V EÍCULOS  TRANSFORMADOS :  
U MA  GAMA PARA TODAS 
AS  NECESS IDADES

Para responder às expetativas de cada profissional, 

o Expert e o e-Expert desdobram-se em várias versões: 

veículos de empresa, grandes volumes, caixas de carga 

e cabines aprofundadas, ambulâncias, caixa frigoríficas 

(isotérmicos), veículos loja (venda ambulante), Transporte 

de pessoas com mobilidade reduzida… etc.

Para facilitar as transformações num Expert e e-Expert, 

encontram-se à disposição tomadas de transformação* 

permitindo adicionar equipamentos elétricos suplementares

sem modificar o esquema de distribuição elétrica do veículo. 

44

Exemplos de transformações não contratuais – decorações não disponíveis.

* De série ou em opção.

Transporte de pessoas com mobilidade 

reduzida

Ambulância



Lazer Construção

Isotérmica

45
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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  SERV IÇOS .

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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