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Peugeot; şık tasarım, ödün verilmeyen kalite anlayışı
ve benzersiz sürüş keyfi sunan otomobiller üretir.
Bu vizyonuyla, sürüş deneyimini mükemmelleştirmek
için yeni otomotiv teknolojileri geliştirmeye
ve daha üst seviyeye taşımaya devam eder.
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Yeni Partner Van ve aldığı “2019 Uluslararası Yılın Ticari
Aracı” ödülü de bunun en büyük kanıtı niteliğindedir.
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Y E N İ P E U G E OT PA R T N E R VA N
2 0 1 9 U L U S L A R A R A S I Y I L I N T İ C A R İ A R A C I S E Ç İ L D İ (1)
Yeni Peugeot Partner Van, sınıfında ilk olan ayrıcalıklı ve üst düzeyde ergonomi sunan Peugeot i-Cockpit® ile
yepyeni bir sürüş deneyimi sunuyor ve tasarımıyla tüm bakışları üzerine çekiyor.

D A H A YO L A Ç I K M A D A N Ö D Ü L L E N D İ R İ L D İ .
Yeni Peugeot Partner Van, 1992 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Yılın Vanı Ödülü’nü
kazanan 5’inci Peugeot van modeli.
Üstelik bu ödülle yeni Peugeot Partner Van, hafif ticari araç sınıfına yeni bir soluk getirirken,
her iş profesyoneli için en verimli yapılandırmayı sunuyor.
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(1) Uluslararası Yılın Vanı Ödülü’nün jürisi, hafif ticari araçlar konusunda uzman 25 bağımsız gazeteci ve yayıncıdan oluşuyor.
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İŞİNİZE DE BEKLENTİLERİNİZE DE
Y E R VA R .
Geniş yükleme kapasitesi ve kullanılabilir hacmiyle yeni
Peugeot Partner Van, beklenti ve ihtiyaçlarınıza kolayca uyum sağlıyor.
4,75 metre uzunluğundaki yeni Partner Van 2,16 metrelik kullanılabilir
uzunluğa sahip. Ayrıca MultiFlex koltuklarıyla(1) bu kullanılabilir uzunluk
3,44 metreye kadar çıkarken, 3,90 m³ ve 4,40 m³ arasında değişen
yükleme hacmi sunuyor.

P E U G E OT i - C O C K P I T ®
TİCARİ ARAÇLAR İÇİN BİR İLK.
Bir donanımdan ve yeni bir özellikten çok daha fazlası olan
Peugeot i-Cockpit® konforu güvenlikle birleştiriyor, ergonomik ve zarif
tasarımıyla size benzersiz bir sürüş keyfi sunuyor.
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(1) Versiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

* Versiyona göre standart veya mevcut değildir.

GÖZÜ YÜKLERDE.
Yeni Peugeot Partner Van, iş profesyonellerinin hayatını kolaylaştırmak için tasarlandı.
Aracın dış boyutları, iç hacimi, araca giriş kolaylığı, manevra kabiliyeti ve çevikliği arasında
başarılı bir denge oluşturuldu.

8

Böylece beklentileriniz mükemmel şekilde karşılanıyor ve dış boyutlar ile kullanılabilir iç hacim arasında
ideal bir oran sunuluyor. 900 kg ile 1000 kg arasında değişen yükleme kapasitesiyle sınıfının en iyisi
unvanını kazanan yeni Peugeot Partner Van, 1630 mm azami iç genişliği, 1270 mm azami iç yüksekliği
ve sürgülü yan kapısı ile yüklerinize rahat erişim imkanı yaratıyor.
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KO N F O R V E İ Ş L E VS E L L İ K
E L İ N İ Z İ N A LT I N D A .

Yeni Peugeot Partner Van konforunuza özen gösteriyor.
Profesyonel kullanımınız için tasarlanan sürücü bölmesi,
konforunuza yönelik yüksek sürüş konumu ve geniş
görüş alanıyla size sadece aracınızın keyfini çıkarmak kalıyor.
Elektronik park freniyle aracınızı kolayca park edebilir veya park
yerinden kolayca çıkabilirsiniz.
Kolay ulaşılabilen ve sürücüye dönük olarak konumlandırılmış
USB soketi, jak prizi ve Bluetooth bağlantısı da yeni
Peugeot Partner Van’da standart olarak sunuluyor.

YENİ ÇALIŞMA ŞEKLİ.
Yeni Peugeot Partner Van, aracınızı ofisinizin bir parçası haline getirecek.
MultiFlex Koltuklar(1), hayatınızı kolaylaştıracak bir deneyim ve ticari araç
sınıfında rakipsiz bir konfor sunuyor. 3 yolcu taşıyabilen bu koltuklar, katlandığında
hareketli yazı masasına dönüşüyor. Ayrıca tüm iş aksesuarlarınız için tasarlanmış,
yolcu bölmesindeki çok sayıda akıllı eşya saklama alanı da işinizde kolaylıklar sunuyor.
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(1) Versiyonlara göre değişiklik gösterebilir.
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H A R E K E T İ Ç İ N TA S A R L A N D I .
Yeni Peugeot Partner Van, en son araç modellerinde kullanılan EMP2 platformunun
bir versiyonunu temel alıyor. Geniş taban alanı, daha kısa çamurluklar ve
11,5 metrelik kaldırımdan kaldırma dönme çapıyla daha kolay manevra yapmanıza
olanak tanıyor ve yükleriniz için daha geniş bir yükleme alanı sunuyor.
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E KO N O M İ K V E V E R İ M L İ M OTO R .
Araç mimarisi ve ağırlık optimizasyonu üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde yakıt
tüketimi ve CO2 emisyonları optimum düzeye indirildi. Yeni Peugeot Partner Van
motoru en son emisyon standartlarını karşılıyor. 1,5 lt. BlueHDi Dizel motorunda
partikül filtresi (DPF) ve seçici katalitik redüksiyon sistemi (SCR) bulunuyor. Bu
teknoloji, egzoz gazı ile havaya salınan kirleticileri motor çalışır çalışmaz azaltıyor.

ŞEBEKE VE
HİZMETLER.
ÜRETİCİ GARANTİSİ

PEUGEOT ASSISTANCE

PEUGEOT İNTERNET

Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir yaşam

Tek bir aramayla Türkiye ve tüm Avrupa’da

Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin,

tarzıdır. Yeni aracınız Türkiye’de üretim

beklenmedik durumların üstesinden gelirsiniz.

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

hatalarına karşı kilometre sınırı olmaksızın

Peugeot Assistance size günde 24 saat, yılda

ya da Peugeot Türkiye sitesine doğrudan

2 yıl boyunca yedek parça ve işçilik garantisi

365 gün göz kulak olur.

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

için 3 yıl ve ticari araçlar için 2 yıldır. Delinmeye

PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA GAMI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ

karşı üretici garantisi ise binek araçlar için 12 yıl

Kalite, güvenlik ve güvenilirlik, Peugeot orijinal

PSA adına, global bir araştırma şirketi,

ve ticari araçlar için 5 yıldır.

yedek parçalarımızın her biri güvenliğiniz için

otomobilinizde gerçekleştirilen bir satış sonrası

titizlikle test edildi ve kontrol edildi. Orijinal

hizmetini izleyen günlerde sizinle e-mail veya

PEUGEOT SERVİS SÖZLEŞMELERİ

yedek parçalarımız katılımcı Peugeot Yetkili

SMS yoluyla temasa geçerek, memnuniyet

Artı Garanti ve Full Servis, kafanızın rahat

Servisleri’nde bir yıllık satış garantisinden

düzeyinizi ölçümleyebilir. Anket sorularına

olması için 2 özel formül. Arıza durumunda

yararlanır.

cevap vererek, Peugeot Yetkili Servisleri’nin

altındadır. Boya üretici garantisi binek araçlar

yardım hizmetinden onarıma, aşınan

hizmet kalitesinin arttırılmasına katkı vermiş

parçaların değiştirilmesinden bakıma kadar,

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ

aracınız üzerindeki müdahale seviyesini

Aracınızın bakımını Peugeot şebekesinde

siz seçersiniz ve her zaman Peugeot kalite

yaptırmak Peugeot’nuza mükemmel

Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu

garantisinden yararlanırsınız. Ve tam bir

adapte olan orijinal yedek parça kullanan

dokümanın basımı sırasında mevcut olan

özgürlük dünyası size açılır.

profesyoneller tarafından gerçekleştirilen

teknik özellikler bazında oluşturulmuştur.

kaliteli hizmetler güvencesidir.

Sunulan donanımlar versiyonlara göre standart

PEUGEOT KASKO

olacaksınız.

veya opsiyon bulunmaktadır. Sürekli ürün

Peugeot şebekesinin özel hizmetler gamını

Peugeot Assistance beklenmedik durumlarda

geliştirme politikası çerçevesinde, Peugeot

tamamlayan Peugeot Kasko, özel olarak

çözüm sunar. Arıza ve kaza durumunda,

teknik özellikleri, donanımları, opsiyonları ve

güvenliğiniz için düşünülmüş tam kapsamlı

8 yaşına kadar aracınıza yardım hizmeti

renkleri her zaman değiştirebilir. Günümüzün

bir sigorta poliçesi sunuyor ve güveninize layık

sunulur.

fotoğraf çekme teknikleri renklerin canlılığını

bir hizmet kalitesi ve mevcudiyet sunmak için

hassasiyetle görüntülenmesini sağlamayabilir.

sürekli müşteri odaklı kalıyor. Peugeot Kasko

PEUGEOT PROFESYONEL

Her türlü açıklama veya ek bilgi için, lütfen

ile, alışılmış Peugeot satış noktanızda veya bir

Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yetkinlik.

Peugeot satış noktanıza başvurun. Bu

başka yetkili Peugeot servisinde orijinal yedek

Araç parkınızın yapısı ne olursa olsun, size

katalogdaki ürünler GROUPE PSA OTOMOTİV

parçalarla ve üretici garantisine uygun olarak

model, finansman, bakım, yönetim şekli

PAZARLAMA A.Ş.’nin açık ön izni olmadan

onarımların yapılması güvencesine sahip

seçimi sunuyoruz. Lütfen Peugeot satış

çoğaltılamaz.

olursunuz. Satış noktanızdan ücretsiz

noktanızdan bilgi edinin.

ve kişisel bir fiyat teklifi isteyiniz.
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.
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