
ALLURE 1.6 AUT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

TRANSMISSÃO

DIREÇÃO

SUSPENSÃO

1.6

Número de cilindros

Número de válvulas / cilindro

Cilindrada ( l )

Potência máxima cv (DIN) / rpm

Torque máximo kgf.m (DIN) / rpm

Velocidade máxima (km/h)

Comando de válvulas

Alimentação

Dianteira

Traseira

Tração

Caixa de mudanças

Direção

4

16

1.6

Etanol:   122 / 5.800  -  Gasolina:  115 / 6.000

Etanol:  16,4 / 4.000 - Gasolina: 15,5 / 4.000 

Etanol: 177 - Gasolina: 171

Acionamento por correia, variável na admissão

Injeção multiponto seqüencial

Tipo Pseudo McPherson, independente, molas 
helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos 
pressurizados à gás e barra estabilizadora

Dianteira

Automática Seqüencial 4 marchas

Travessa deformável, molas helicoidais, amortece-
dores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e 
barra estabilizadora

Elétrica com assistência variável

FREIOS

PNEUS

Dianteiros

Traseiros

Pneus

Discos ventilados 283 x 26

Discos sólidos 249 x 9 

205/60 R16 (Fuel Saver)

SCx (m²) 0.804

0 - 100 km/h (seg) Etanol: 11,9 - Gasolina: 13,2

Cx 0.35



NÚMERO DE LUGARES

MASSA (kg)*

COMBUSTÍVEL

DIMENSÕES

VOLUME PORTA-MALAS

Lugares

Peso vazio em ordem de marcha

Capacidade do Tanque (l)

Comprimento (mm)

Largura (mm)

Altura (mm)

Entre-eixos (mm)

Altura livre do solo (mm)

Ângulo de ataque (°)

Ângulo de saída (°)

4159

1739

1583

2542

200

22

29

Banco traseiro em posição normal (l)

Combustível

5

1215

55

355  (VDA) - 402  (LITROS D’ÁGUA)

Flex: Gasolina e/ou Etanol

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

*  Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança 
de produto ou ano / modelo.
*  A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características 
e especificações técnicas dos seus veículos.  Consulte a concessionária mais próxima 
para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características 
técnicase a disponibilidade dos veículos.



ESTÉTICA EXTERIOR

ESTÉTICA INTERIOR

Moldura Alu Shadow nos faróis de neblina

Retrovisores na cor da carroceria

Acabamento preto fosco nas molduras dos vidros

Rodas de liga-leve de 16” modelo Helium com pneus 205/60 R16 

Lanternas traseiras com guias de luz em LED

Acabamento cromado nas laterais

Barras de teto prateadas Alu Shadow

Aérofólio cor da carroceria com detalhes cromados

Grade dianteria cromada

Painel de instrumentos com matriz LCD e ponteiros vermelhos

Detalhes cromados no acabamento da central multimídia e nas saídas de ar

Painel com faixa na cor Chardonnay

Maçanetas internas cromadas

EQUIPAMENTOS



SEGURANÇA

2 Airbags dianteiros

2 Air bags laterais (motorista e passageiro)

Freios com ABS e REF - distribuição eletrônica de frenagem

Faróis elípticos com DRL (Luz de Rodagem Diurna) à LED

Lanternas indicadoras de direção nos retrovisores 

Faróis de neblina dianteiros

Lanterna traseira de neblina

Acendimento automático das luzes de emergência após frenagem brusca

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os passageiros

Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura (2)

Estrutura com deformação programada

Coluna de direção telescópica

Comando centralizado de travamento das portas e porta-malas

Travamento automático das portas e do porta-malas em velocidade

Trava de segurança para crianças nas portas traseiras

Duas (2) alças de segurança para passageiros traseiros

Limpador e desembaçador do para-brisas traseiro

Alerta sonoro de não colocação do cinto de segurança do motorista

Alerta sonoro de portas abertas com o carro em movimento

Protetor de cárter



TECOLOGIA

Sensores de estacionamento traseiros

Piloto automático (regulador de velocidade) e limitador de velocidade

Motor FLEX sem tanque adicional de gasolina para partida a frio

Modo ECO para redução do consumo de combustível

Comandos para troca de marchas na coluna de direção (paddle-shift)

Computador de bordo com 3 modos de operação e indicação de manutenção

Chave tipo canivete com comandos de abertura das portas e “lead me to the car”

Função ‘’Follow me home’’ (faróis acesos por tempo após desligamento do carro)

Alerta sonoro de faróis acesos

Limpador do vidro traseiro indexado à marcha ré

Alarme perimétrico e volumétrico

Freio à mão tipo aviação

Pneus ecológicos com baixo coeficiente de atrito



CONFORTO

Ar condicionado automático digital bi-zone com três modos de operação

Painel de instrumentos em posição elevada (i-cockpit)

Volante de diâmetro reduzido (Sport Drive)

Volante revestido em couro

Direção elétrica com assistência variável

Console de teto com luzes de leitura

Vidros elétricos nas portas dianteiras, com comandos nas portas

Vidro elétrico sequencial e anti-esmagamento para o motorista

Vidros elétricos nas portas traseiras, com comandos nas portas

Retrovisores externos com comandos elétricos

Travas elétricas nas portas e porta-malas com comandos na chave

Volante com regulagem de altura e profundidade

Banco do motorista com regulagem de altura ativa

Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura

Banco traseiro inteiriço rebatível

Porta-luvas refrigerado

Dois (2) porta copos no console

Porta-objetos nas portas dianteiras com suporte para garrafa de 1,5 l

Espelho no para-sol para motorista e passageiro



MULTIMÍDIA

CORES DISPONÍVEIS

Central multimídia touchscreen colorida de 7” integrada ao painel

Protocolo de espelhamento Mirrorlink & Carplay

Rádio c/ MP3 Player

Comandos no volante

6 alto-falantes (4 alto-falantes + 2 tweeters)

Conexão Bluetooth® para celular

Conexão streaming para áudio

Entradas USB e Auxiliar/Jack

Conexão com Link MyPeugeot

Saída de energia 12V

Vermelho Rubi (base)

Branco Banquise (especial)

Cinza Aluminium (metálica)

Marrom Dark Carmim (metálica)

Preto Perla Nera (metálica)

Branco Nacré (perolizada)

A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características 
e especificações técnicas dos seus veículos.
Consulte a concessionária mais próxima para confirmação dos equipamentos, opcionais, 
suas respectivas características técnicas e a disponibilidade dos veículos. 

GARANTIA

3 ANOS


