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TİCARETTE YENİ
DÖNEM: EXPERT

Modern ve rakiplerinden ayrışan çarpıcı 
tasarımıyla Peugeot Expert, araç 
tasarım uzmanları tarafından ticaretin 
uzmanları için tasarlandı.

Sınıf lideri yakıt ekonomosiyle beraber, 
benzersiz teknolojik özellikler ve üstün 
sürüş konforunu bütünleştiren Peugeot 
Expert, kendi sınıfında standartları 
yeniden belirliyor.



YENİ NESİL
ARAÇ PLATFORMU
PEUGEOT Expert, binek modellerinde 
büyük başarılara imza atan “EMP2 - 
Etkin Modüler Platform”dan uyarlanmış 
şasi yapısını, ticari araç kullanıcılarının 
da beğenisine sunmaktadır. Yüksek 
dayanımlı hafif metal alaşımlar 
kullanılarak üretilen bu platformla 
beraber gelen avantajlar:

Verimlilik
Aracın hafifliği sayesinde, sınıfının 
en düşük yakıt tüketim değerleri ile 
CO2 emisyonlarını sunmasına olanak 
vermektedir.

Modülerlik
PEUGEOT Expert, modüler platformu 
sayesinde 3 farklı uzunlukta 
üretilmektedir: Kompakt, 
Standart ve Uzun.

*Opsiyon olarak sunulmaktadır.

Platform eller serbest sürgülü yan 
kapılar* ve Moduwork banket* 
seçeneğine olanak vermektedir.

Konfor
Üstün sürüş konforu, yüke bağlı 
değişken amortisörlü süspansiyon, 
örnek yol tutuşu, dinamizm ve yüksek 
manevra kabiliyeti, direksiyon başında 
kullanım zevkinizi arttıran önemli 
değerlerdir.

Güvenlik
Peugeot Expert, yolculuklarınızın azami 
güvenlik içinde geçmesi için çok sayıda 
sürüş yardımıyla donatılmıştır.



SAĞLAM
VE ŞIK

Güçlü tasarımıyla, PEUGEOT 
Expert’in sağlam ve şık tasarımı 
dikkatleri üzerine çekmektedir.
Yüksek konumlandırılmış dikey 
radyatör ızgarası, yollarda ilk 
bakışta göze çarpmaktadır.

Stil paketi* ile gelen gövde rengi 
tamponlar, yan çıtalar, kapı 
kolları ve aynalar ile LED gündüz 
sürüş farları sayesinde size ve 
işinize prestij kazandırmaktadır.

Güç ve özgürlük niteliklerini 
çağrıştıran PEUGEOT Expert’in 
akıcı hatları, dıştan bakıldığında 
geniş ve işlevsel bir iç mekanın 
varlığı hakkında ipuçları 
vermektedir.

*Opsiyon olarak sunulmaktadır.



KOLAY
YÜKLEME

Eller serbest sürgülü yan 
kapılar* ile arka tamponun 
köşesine ayakla tek bir hareketle 
PEUGEOT Expert’in kilidini ve 
bulunduğunuz taraftaki sürgülü 
kapıyı otomatik olarak açar. 
Aynı hareketi tekrar yaparak 
kapıya kumanda edersiniz ve 
araçtan uzaklaştığınızda kapı 
kendiliğinden kapanıp kilitlenir.

Elleriniz doluyken, yükünüzü 
yere bırakmanıza gerek 
kalmaksızın, elektronik 
anahtarın cebinizde olması 
yeterlidir.

*Opsiyon olarak sunulmaktadır.



MODUWORK 
KONSEPTİ*
Moduwork banket koltuğuyla, Expert boş olan koltuklardan yararlanmak üzere 
mükemmel bir modülerlik sunmaktadır. Buna göre yan yolcu koltuğu yukarı doğru 
kalkmakta ve düz zeminli bir alan açığa çıkmaktadır.

Bölme sacı üzerinde yapılmış olan bir kapak açılabilmekte ve uzun eşyaların 
taşınması için aracın faydalı uzunluğunu 4 m’ye kadar çıkmaktadır.

Öte yandan, Peugeot Expert’iniz arzu ettiğiniz anda mobil ofise dönüşebilir:
Orta kolçak aşağı iner ve çok pratik bir döner tablet ortaya çıkar.

*Opsiyon olarak sunulmaktadır.



ŞEHİR İÇİ
SÜRÜŞ KONFORU
Park
Peugeot Expert’in boyutları aynı 
zamanda park zorunluluklarına 
göre de adapte edilmiştir: 
1,90 m yüksekliği sayesinde, 
dar park yerlerine girişiniz 
kolaylaştırılmıştır.

Ön** ve arka park sensörleri 
ile park manevraları sırasında 
yaklaşılan mesafeye göre sesli 
uyarı verilmektedir. Bu sayede 
aracınızı her tür koşulda rahatlıkla 
park etme imkanı sunulmaktadır.

*Moduwork ile

**Opsiyon olarak sunulmaktadır.



İLERİ TEKNOLOJİ VE
GÜVENLİK
Sezgisel sürüş
Daha konforlu ve güvenli bir sürüş için 
Peugeot Expert çok sayıda son nesil sürüş 
yardım donanımlarına sahiptir.

Kör nokta uyarı sistemi
Aracınızın ön ve arka tamponlarında yer 
alan 4 sensör sayesinde, kör nokta uyarı 
sistemi* seyir sırasında sağ veya sol kör nokta 
bölgesinde bir başka aracın varlığı hakkında 
bilgilendirilmenizi sağlar. Bu durumda sizi 
uyarmak üzere dış dikiz aynalarından birinin 
üzerinde veya ön panel üzerinde bir ışıklı 
sinyal belirir.

VisioPark 1
Geri vitese geçtiğinizde geri görüş kamerası* 
otomatik olarak aktifleşir. Aracın arka bölgesi 
ile çevresinin 180° üstten görünüşü ekranda 
belirir. Arka görüş direksiyon ile birlikte 
dönen kılavuz çizgiler içerir. Aracın arkasında 
herhangi bir engel bulunduğunda, sistem 
yakınlaştırma (zoom) işlemi gerçekleştirir.

Dikiz aynasında geri görüş kamerası
Geri vitese geçtiğinde dikiz aynasına aracın 
arka bölgesinin görüntüsü otomatik olarak 
düşer. Bu sayede aracınızı arka park sensörleri 
ile beraber rahatça arkaya yanaştırabilirsiniz.

Otomatik uzun/kısa far asistanı
Otomatik uzun/kısa far asistanı* karanlık dış ortamda 
aktif hale gelir ve kamera tarafından algılanan diğer 
araçlara bağlı olarak otomatik uzun huzmeli farlardan 
kısa huzmeli farlara geçer veya tam tersi durumda kısa 
huzmeli farlardan uzun huzmeli farlara geçer. 
Bu sayede sürücü tüm dikkatini yola odaklayabilir.

Şerit Takip Uyarı Sistemi
Şerit Takip Uyarı Sistemi* sinyal verilmeden, şerit 
çizgisinin istem dışı şekilde aşılmasını algılar. Sesli 
ve görsel uyarı sunan sistem özellikle sürücünün 
uyuklaması veya geçici konsantrasyon düşüklüğü 
durumunda faydalıdır.

Aktif Güvenlik Freni
Aktif Güvenlik Freni* ani bir çarpışma riskinin 
algılanması durumunda devreye giren bir otomatik acil 
fren sistemidir. Kamera ve radar, hareketli veya sabit 
engelleri algılar. Sürücü fren yapmazsa veya yetersiz 
fren durumunda, sistem onun yerine fren yapar. 
Hız 30 km/s’nin altındaysa çarpışmanın önlenmesine 
katkıda bulunur veya daha yüksek hızlarda çarpışma 
hızını azaltarak darbe sonuçlarının hafifletilmesini sağlar.

Aktif hız sabitleyici
Aktif hız sabitleyici sistem* 20 km/s’lik kademelerle 
aracınızın hızını adapte ederek önde giden araca 
göre güvenlik mesafesini korumanızı sağlar. Burada 
otomatik frenleme işlevi yoktur. Bu sistem, özellikle 
akıcı ve orta yoğunluktaki trafikte uygundur.

İşaret panosu okuma ve hız limiti tavsiyesi
Çok fonksiyonlu kamera* hız limiti panolarını tanır 
ve hız limitleri hakkında size gösterge ekranında 
bilgilendirir. Okunan hız, hız sabitleyici ve sınırlayıcınız 
aktif olduğu takdirde giriş değeri olarak önerilir.

Hava yastıkları
Peugeot Expert:
- Ön cepheden çarpışma durumunda sürücünün ve 
yolcunun başını ve göğsünü korumak için 2 ön hava 
yastığı
- Yandan çarpışma durumunda sürücüyü ve 
öndeki yolcuyu korumak için 2 yan hava yastığı* ile 
donatılmıştır.

*Opsiyon olarak sunulmaktadır.





ÇEVRE
VE PERFORMANS
Peugeot düşük emisyonlu geniş bir araç 
seçeneği sunuyor; dünya satışlarının 
yarısından fazlası kilometrede 140 g CO2’nin 
altında emisyona sahip olan araçlardan 
oluşuyor. Bu performans kanıtlanmış ve 
Peugeot’nun öncülerinden biri olduğu 
teknolojilere dayanıyor: Örneğin, 2000 
yılından bu yana satışta olan ve geniş bir 
ürün gamında 2,1 milyondan fazla araçta 
kullanılan Partikül Filtreli Dizel motor 
bunlardan biridir.

Peugeot Expert ile Euro 6.2 emisyon 
değerlerine uyumlu ileri teknolojik çözümleri 
sınfının en ekonomik yakıt tüketimiyle 
birleştiren BlueHDi dizel motor seçenekleri 
sunulmaktadır. SCR (Selektif Katalitik 
İndirgeme) ve katkılı FAP (Partikül Filtresi) 
sistemlerini özel olarak buluşturan BlueHDi 
teknolojisi, partikül filtrelerin NOx’lerin 
(azot oksit) % 90’ın üzerinde azaltılmasını, 
CO2 emisyonlarının ve yakıt tüketiminin 
minimize edilmesini sağlamaktadır.

Peugeot Expert, özellikle minimize edilen 
tüketimleri ve 20.000 km veya 1 yıllık bakım 
aralığı sayesinde rekabetçi bir kullanım 
maliyetinden yararlanmaktadır.

Motor Seçenekleri
YAKIT TÜKETİMİ (L/100km)

CO2 (g/km)
Şehir içi Şehir dışı Karma

1.5 BlueHDi 120hp S&S 6 ileri manuel 5 4,6 4,7 125

2.0 BlueHDi 120hp S&S 6 ileri manuel 6,4 5,2 5,6 148





Ş E B E K E  V E
H İ Z M E T L E R.

ÜRETİCİ GARANTİSİ

Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir yaşam 

tarzıdır. Yeni aracınız Türkiye’de üretim 

hatalarına karşı kilometre sınırı olmaksızın 

2 yıl boyunca yedek parça ve işçilik garantisi 

altındadır. Boya üretici garantisi binek araçlar 

için 3 yıl ve ticari araçlar için 2 yıldır. Delinmeye 

karşı üretici garantisi ise binek araçlar için 12 yıl 

ve ticari araçlar için 5 yıldır.

PEUGEOT SERVİS SÖZLEŞMELERİ

Artı Garanti ve Full Servis, kafanızın rahat 

olması için 2 özel formül. Arıza durumunda 

yardım hizmetinden onarıma, aşınan 

parçaların değiştirilmesinden bakıma kadar, 

aracınız üzerindeki müdahale seviyesini 

siz seçersiniz ve her zaman Peugeot kalite 

garantisinden yararlanırsınız. Ve tam bir 

özgürlük dünyası size açılır.

PEUGEOT KASKO

Peugeot şebekesinin özel hizmetler gamını 

tamamlayan Peugeot Kasko, özel olarak 

güvenliğiniz için düşünülmüş tam kapsamlı 

bir sigorta poliçesi sunuyor ve güveninize layık 

bir hizmet kalitesi ve mevcudiyet sunmak için 

sürekli müşteri odaklı kalıyor. Peugeot Kasko 

ile, alışılmış Peugeot satış noktanızda veya 

bir başka yetkili Peugeot servisinde orijinal 

yedek parçalarla ve üretici garantisine uygun 

olarak onarımların yapılması güvencesine 

sahip olursunuz. Satış noktanızdan ücretsiz ve 

kişisel bir fiyat teklifi isteyiniz.

PEUGEOT ASSISTANCE

Tek bir aramayla Türkiye ve tüm Avrupa’da 

beklenmedik durumların üstesinden gelirsiniz. 

Peugeot Assistance size günde 24 saat, yılda 

365 gün göz kulak olur.

PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA GAMI

Kalite, güvenlik ve güvenilirlik, PEUGEOT 

orijinal yedek parçalarımızın her biri 

güvenliğiniz için titizlikle test edildi ve kontrol 

edildi. Orijinal yedek parçalarımız katılımcı 

Peugeot Yetkili Servisleri’nde bir yıllık satış 

garantisinden yararlanır.

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ

Aracınızın bakımını Peugeot şebekesinde 

yaptırmak Peugeot’nuza mükemmel 

adapte olan orijinal yedek parça kullanan 

profesyoneller tarafından gerçekleştirilen 

kaliteli hizmetler güvencesidir.

Peugeot Assistance beklenmedik durumlarda 

çözüm sunar. Arıza ve kaza durumunda, 

8 yaşına kadar aracınıza yardım hizmeti 

sunulur.

PEUGEOT PROFESYONEL

Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yetkinlik. 

Araç parkınızın yapısı ne olursa olsun, size 

model, finansman, bakım, yönetim şekli 

seçimi sunuyoruz. Lütfen Peugeot satış 

noktanızdan bilgi edinin.

PEUGEOT BOUTIQUE

Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin 

Peugeot orijinal aksesuar ve donanım gamı. 

Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize hediye 

etmek için Peugeot imaj ürünleri çeşidi.

PEUGEOT İNTERNET

Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin, 

adresimizi tıklayın: http://www.peugeot.com

Yada Peugeot Türkiye sitesine doğrudan 

ulaşabilirsiniz: http://www.peugeot.com.tr

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ

PSA adına, global bir araştırma şirketi, 

otomobilinizde gerçekleştirilen bir satış sonrası 

hizmetini izleyen günlerde sizinle e-mail veya 

SMS yoluyla temasa geçerek, memnuniyet 

düzeyinizi ölçümleyebilir. Anket sorularına 

cevap vererek, Peugeot Yetkili Servisleri’nin 

hizmet kalitesinin arttırılmasına katkı vermiş 

olacaksınız.

Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu 

dokümanın basımı sırasında mevcut olan 

teknik özellikler bazında oluşturulmuştur. 

Sunulan donanımlar versiyonlara göre standart 

veya opsiyon bulunmaktadır. Sürekli ürün 

geliştirme politikası çerçevesinde, Peugeot 

teknik özellikleri, donanımları, opsiyonları ve 

renkleri her zaman değiştirebilir. Günümüzün 

fotoğraf çekme teknikleri renklerin canlılığını 

hassasiyetle görüntülenmesini sağlamayabilir. 

Her türlü açıklama veya ek bilgi için, lütfen 

Peugeot satış noktanıza başvurun. Bu 

katalogdaki ürünler GROUPE PSA OTOMOTİV 

PAZARLAMA A.Ş.’nin açık ön izni olmadan 

çoğaltılamaz.
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