YENİ PEUGEOT BOXER MİNİBÜS

peugeot.com.tr

BİR MİNİBÜS DÜŞÜNÜN...
PRESTİJLİ, KULLANIŞLI VE EKONOMİK .
Yeni Peugeot Boxer Minibüs, ticari bir araç olmanın ötesinde,

Yeni Peugeot Boxer Minibüs hem okul taşıtı hem de yolcu taşımacılığı

konforlu kullanımı ve içerisindeki teknolojik ekipmanları ile işiniz için

için içerisinde birçok donanım barındırıyor. Sınıfındaki referans etkin

özel olarak tasarlandı.

çevre kirliliği kontrol teknolojisiyle üretilen BlueHDi motoru sayesinde
aracın kullanım maliyetleri de azalıyor. Yeni Peugeot Boxer Minibüs

Prestiji yükseltmek ve dinamizmi artırmak amacıyla yeni Peugeot

sınıfının en iyi tüketim değerlerinden birine sahip olduğunu gururla

Boxer Minibüs’ün motoru, yıpranma simülasyonu ile üç kullanım

sunuyor. Ayrıca tasarımında dikkat çeken ön yüz, modernliği ve

yılına denk gelen 4 milyon km’lik farklı sürüş koşullarında test edildi.

sağlamlığı bir araya getiriyor.

Aracın dayanıklılığını maksimize etmek için ise kapılarda 500 bin
aç-kapa testi yapıldı.
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M O D E R N L İ Ğ İ V E DAYA N I K L I L I Ğ I
BİRLEŞTİREN STİL.
Yeni Peugeot Boxer Minibüs’ün modern dış tasarımı ticari araç sınıfına
damgasını vuruyor. Keskin hatlara sahip kaputu ile maksimum koruma
sunuyor. Gösterişli tamponu ile yeni Peugeot Boxer Minibüs, yollarda
sağlamlığı temsil ediyor.
Yüksekte konumlandırılmış LED aydınlatmalı gündüz farları ve
Peugeot logolu ızgarası ile yeni Peugeot Boxer Minibüs, ön yüzde
modern bir görümü yansıtıyor. Işıklı imzanın süslediği
arka stop lambaları ise, Peugeot Boxer’ın modern duruşunu
tamamlıyor.
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GÜVENLİK, TEKNOLOJİ VE
KONFOR BİR ARADA.
Yeni Peugeot Boxer Minibüs özellikle iniş-binişlerde yolcuların
güvenliğini ön planda tutuyor. Sağlam kapı barları direkt şasi
üzerine montajlı olduğu ve testlerle onaylandığı için güvenliği
en üst seviyede sağlıyor.
Kapı basamağı kapı açıldığı an otomatik olarak kapının
alt kısmından çıkıyor ve bir aydınlatma sayesinde güvenli ve
konforlu bir iniş ve biniş imkânı sağlıyor.

1

3

Yeni yönetmeliklere uygun olarak yer alan acil durum çıkış camı
istenildiğinde manuel olarak açılarak iç mekân havalandırması
sağlıyor, olası kazalarda da araçtan çıkışı kolaylaştırıyor.

1. Sağlam Kapı Barları
2. Kapıya Entegre Elektrikli Basamak
3. Acil Durum Çıkış Kapısı
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4. Yeni Yönetmeliğe Uygun Geniş
Acil Çıkış Havalandırma Camı
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Ş I K V E G Ü V E N L İ K O LT U K L A R .
Yeni Peugeot Boxer Minibüs’ün koltukları globalde sadece prestijli markalara hizmet
veren ISRI firması tarafından üretiliyor.
Koltuklar direkt şasi üzerine montajlı olduğu ve gerekli testlerden geçtiği için olası
istenmeyen durumlarda yerinden çıkmıyor, güvenlik her zaman en üst noktada oluyor.
Üstelik okul taşıtındaki üç noktalı / servis aracındaki iki noktalı emniyet kemeriyle ve
koltuğun darbe sönümleyici esnek etkisiyle kaza anında darbe etkisini minimuma
indiriyor. Aynı zamanda koltuklar; dokusu, geriye doğru yatabilme ve kol dayama özelliği
sayesinde yolculara maksimum konfor sunuyor.
Koltuk alt bağlantıları direkt şasi üzerine (aracın tabanı yükseltilmeden) montajlı olduğu
için iç mekânda daha geniş bir alan imkanı sağlıyor ve güvenliği en üst seviyeye taşıyor.

1. Peugeot logolu yatabilen koltuklar
2. Tavan yükseltmesiz raylı koltuklar - şasi montajlı
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G ÖZ K A M A Ş T I R I C I V E H AVA L I .
Yeni Peugeot Boxer Minibüs, mavi ve beyaz iki renkli LED aydınlatma
sayesinde hem iç mekanda keyifli bir ambiyans sunuyor hem de
LED kullanıldığı için aküden daha az enerji çekerek verimliliği arttırıyor.
İçerisindeki her koltuk için ayrı havalandırma bölmesi sayesinde
yolcular gelen hava akımının debisini ve yönünü kendi isteklerine göre
ayarlayabiliyor. Böylece yeni Peugeot Boxer Minibüs, yolcularına hem
daha konforlu hem de daha sağlıklı seyahat imkânı sunuyor.
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1. Çift Renk LED iç aydınlatma
2. Her yolcu için ayrı klima havalandırması
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ÖNCE ÇOCUKLARIMIZIN EMNİYETİ.
Radyo, USB ve Bluetooth bağlantılarıyla sürücü yeni Peugeot Boxer Minibüs’te
bağlantı ihtiyaçlarını dilediği şekilde kolayca sağlıyor.
Direksiyon üzerindeki radyo ve telefon kontrol butonları sayesinde sürücü yolunu
gözden ayırmadan radyo ve telefon bağlantılarına kolayca gerekli komutları
verebiliyor.
Okul servisi versiyonunda iç ve dış kameralar yer alıyor. Sürücü, çocuklarımızın
güvenliğini önündeki ekrandan en üst noktada takip edebiliyor. Ayrıca her yolcu
koltuğunun yönetmeliğe uygun sensörler aracılığıyla ayrı ayrı kontrol edildiği
ekran ve sesli uyarılar sayesinde servis aracında çocuk unutulma ihtimali
tamamen ortadan kalkmış oluyor.
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1. Radyo & USB & Bluetooth
2. Kamera ve Koltuk Sensörleri Takip Ekranları*

*Yalnızca okul versiyonunda vardır.
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B E NZE R S İZ M E M N U N İ Y E T.
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Yeni Peugeot Boxer Minibüs, içerisindeki Webasto klima sistemi ve
fanlı tip ısıtıcısı sayesinde araçtaki konforu en üst noktaya taşıyor.
Otomatik yan kapı kontrol butonu aracın yolcu giriş çıkışlarını
en kolay şekilde gerçekleştirmeye olanak sağlıyor.
İçerisindeki saat ile zamanı ve dışarıdaki hava sıcaklığını takip etmek
artık daha da kolaylaşıyor.
28 cm geniş diz mesafesi ve 36 cm geniş koridor mesafesi sayesinde
yolculuklar çok daha konforlu oluyor. Araç iniş-binişlerinde
yolcuların hareket kabiliyeti daha da artıyor.

1

4

Dayanıklı cam perdeleri ve yüksek kalitedeki montaj bağlantıları
sayesinde araç içerisi daha kaliteli ve dayanıklı. Özellikle uzun vadedeki
kullanımlarda aracın sağlamlığını garanti altına alıyor.
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1. Webasto Klima
2. 28 cm Geniş Diz Mesafesi /
36 cm Yolcu Bölümü Koridor Mesafesi
3. Otomatik Yan Kapı Kontrol Butonu
4. Sıcaklık Bilgisi Veren Dot Matrix Saat
5. Dayanıklı Cam Perdeleri
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DONANIM
TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART VE OPSİYONEL ÖZELLİKLER

BOXER MİNİBÜS

BOXER
MİNİBÜS

MİNİBÜS
440 L4H2
15m3

MİNİBÜS
440 L4H2
15m3

Her Koltukta 3 Noktalı Emniyet Kemeri

S

-

Bluetooth ve USB girişli FM dijital radyo

S

S

Her Koltukta 2 Noktalı Emniyet Kemeri

-

S

Direksiyon üzeri radyo / bluetooth kumanda butonları

S

S

Minibüs 4T L4H2 15 m
MOTOR
Silindir adedi

4

Motor tipi

Turbo Dizel, BlueHDi

Motor hacmi (cm3)

1.997

GÜVENLİK

BOXER
OKUL

BOXER
MİNİBÜS

MİNİBÜS
440 L4H2
15m3

MİNİBÜS
440 L4H2
15m3

KONFOR ve İÇ TASARIM

Güç (hp/dd)

160 /3.750

Yükseklik ayarlı 3 nokta emniyet kemerli ön koltuklar

S

S

Elektrikli ön camlar

S

S

Tork (nm/dd)

350 /1.750

Yükseklik ayarlı ön koltuk kafalıkları

S

S

Elektrikli / Isıtmalı yan aynalar

S

S

Vites Kutusu

Manuel 6 ileri

Sürücü emniyet kemeri uyarı ışığı

S

S

Derinlik ayarlı direksiyon

S

S

İç ve dış IP kameralar

S

-

4 fonksiyonlu, yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu

S

S

PERFORMANS ve KAPASİTE
Direksiyon sistemi

Kremayer tipi, hidrolik destekli

Dönüş yarıçapı (m)

7.07

Yakıt deposu (lt.)

90

Lastikler

225/75 R 16 C

Azami hız (km/s)

90

FREN VE SÜSPANSİYON
Ön Fren

Havalandırmalı Disk

Arka Fren

Disk

Her yolcu koltuğunda ağırlık sensörü

S

-

Kapı kollarında kol dayamaları

S

S

Kamera ve sensör kontrol ekranları

S

-

Kilitli torpido gözü

S

S

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne Uygun kapı acil çıkışı

S

S

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne Uygun manuel açılabilir
tavan acil çıkışı

S

S

Elektronik denge programı (ESP)

S

S

Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS)

S

S

Elektronik fren gücü dağıtım sistemi (EBD)

S

S

Acil fren yardım sistemi (EBA)

S

S

Kaymayı önleyici anti-patinaj sistemi (ASR)

S

S

Yokuş kalkış desteği - Hill holder

S

S

Ön Süspansiyon

Bağımsız, Mc Pherson tipi, helezon yaylı, çift yönlü hidrolik amortisörlü,
üçgen kollu

Şerit takip sistemi

S

S

Arka Süspansiyon

Rijit dingil, yaprak yaylı, çift yönlü hidrolik amortisörlü, teleskopik eğimli

Yük dağılımı kontrol sistemi (LAC)

S

S

YAKIT TÜKETİMİ
Karma (L/100km)

6.4

Şehir İçi (L/100km)

6.9

Şehir Dışı (L/100km)

6.1

CO2 salımı Karma (g/km)

168

BOYUTLAR
Azami yüklü ağırlık (kg)

4.005

Koltuk Sayısı

16 + 1

1.870

Kullanılabilir hacim (m )
3

1.932
15

S
S

Sürücü koltuğu kol dayama

S

S

Güçlendirilmiş akü

S

S

MULTIMEDYA
Geri görüş kamerası

S

-

Sıcaklık bilgisi veren DOT MATRIX saat

S

S

Direksiyondan kumanda kollu Radyo FM / USB
(4 hoparlör 2 tweeter)

S

S

S

S

S

Bluetooth telefon kiti
DIŞ DONANIM VE STİL

Hareket halinde kapıların otomatik kilitlenmesi

S

S

Elektrikli kapı & basamak sistemi

S

S

Orta konsolda merkezi kilitleme düğmesi

S

S

Basamak aydınlatma lambası

S

S

Kabin ve yük bölümünün bağımsız olarak
kilitlenme özelliği

S

S

3 butonlu katlanabilir uzaktan kumanda

S

S

Kilitlenebilir yakıt dolum kapağı

S

S

Kabin içi far yükseklik ayarı

S

S

Yedek lastik

S

S

S

S

Webasto klima

Azami iç genişlik (mm)

S
S

S

KONFOR ve İÇ TASARIM

4.070

Ön konsolda 12V priz
Çakmak & Küllük

S

360

Azami iç uzunluk (mm)

S
S

S

280
4.035

S
S

Sürücü hava yastığı

Yolcu bölümü koridor mesafesi (mm)
Dingil mesafesi (mm)

Kabin üzeri saklama bölmesi
Büyük kapı içi cepleri

Immobilizer

Yolcu bölümü diz mesafesi (mm)

Azami iç yükseklik (mm)
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STANDART VE OPSİYONEL ÖZELLİKLER

BOXER
OKUL

3

İlave yolcu bölümü fanlı tip kaloriferi

S

S

Her yolcu için ayrı klima havalandırması

S

S

Raylı sistem taban yükseltmesiz koltuklar (Şasi üzerine
monte)

S

S

Pugeot logolu geriye yatabilen kol dayanaklı konfor
koltuklar

S

S

Çift renkli led strip koridor aydınlatmaları

S

S

Ön konsola entegre vites kolu

S

S

Toplam genişlik (mm) (aynalar hariç)

2.050

Toplam uzunluk (mm)

6.363

Elektrik destekli hidrolik direksiyon

S

S

Toplam yükseklik (mm)

2.522

Bluetooth ve USB girişli FM dijital radyo

S

S

Arka park sensörleri

S

S

3. Stop lambası

S

S

Yan koruma çıtaları

S

S

Arka kapı DUR işaret lambası

S

S

Arka kapı OKUL TAŞITI kaplaması

S

S

16" Jant kapağı

S

S

LED Gündüz farları ve yan ayna sinyal lambaları

S

S

RENK ve DÖŞEMELER
BOXER
MODEL

DÖŞEME

ISRI-PSA

Peugeot Logolu Kum Rengi Kumaş

Alp Beyaz (WPP0)
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ŞEBEKE VE
HİZMETLER.
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 İNTERNET
Peugeot’yu
internet
üzerinden
keşfedin,
adresimizi tıklayın: http://www.peugeot.com
Yada Peugeot Türkiye sitesine doğrudan
ulaşabilirsiniz: http://www.peugeot.com.tr

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.

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.

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.

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.

