PEUGEOT BOXER

BOXER...
KALİTELİ, KULLANIŞLI VE
EKONOMİK
Ticari bir araç olmanın ötesinde,
Peugeot Boxer konforlu kullanımı ve
teknolojik ekipmanları ile işiniz için
özel olarak tasarlandı.
Kaliteyi yükseltmek ve dinamizmi
artırmak amacıyla Peugeot Boxer
motorları, yıpranma simülasyonu
ile 3 kullanım yılına karşılık gelen
4.000.000 km’lik farklı sürüş
koşullarında test edildi. Aracın
dayanıklılığını maksimize etmek için
ise kapılarda 500.000
aç-kapa testi yapıldı.
Peugeot Boxer gamı; her iş koluna
uygun farklı yükseklik ve uzunluktaki

model seçeneklerinden oluşuyor.
Sınıfında referans HDi ve etkin çevre
kirliliği kontrol teknolojisiyle üretilen
BlueHDi motorları sayesinde aracın
kullanım maliyetleri de azaltıldı.
Peugeot Boxer sınıfının en iyi taşıma
genişliğine sahip. 17m3’e (L4H3
versiyonu) kadar çıkan taşıma hacmi
ve tekerlek davlumbazları arasındaki
1,42 m taban genişliği ile her türlü
profesyonel faaliyete uyum sağlıyor.
Ön yüz tasarımı, modernliği ve
sağlamlığı bir araya getiriyor.

MODERNLİĞİ VE
SAĞLAMLIĞI BİRLEŞTİREN STİL
Peugeot Boxer’ın modern dış
tasarımı ticari araç segmentine
damgasını vuruyor. Çıkıntılı hatlara
sahip kaputu ile maksimum koruma
sunuyor. Gösterişli tamponu ile
Peugeot Boxer, yollarda sağlamlığı
temsil ediyor.
Ön tamponunun altına
yerleştirilen sis farları* ve yüksekte

konumlandırılmış halojen veya
LED aydınlatmalı* gündüz farları ile
Peugeot Boxer, ön yüzde modern bir
görünüme kavuştu.
Işıklı imzanın süslediği arka stop
lambaları ise, Peugeot Boxer’ın
modern duruşunu tamamladı.
*Opsiyonel sunulmaktadır.

SAĞLAMLIK VE ETKİNLİK
Kaliteli ve farklı motor seçenekleri
Peugeot Boxer’da buluştu: 2,2 L
HDi motorun enjeksiyon sistemi
tamamen yenilendi. Çevre dostu 2,0 L
BlueHDi motor da ürün yelpazesine
eklendi. Yüksek kalite sunmak
amacıyla ,bozuk yollar dahil, her
türlü zemin üzerinde yüklü kullanım,
farklı iklim koşullarındaki geçişler,
tuzlu suda anti korozyon testleri
gerçekleştirildi.
Peugeot Boxer’da dayanıklılığı
artıracak ve gürültü seviyesini
azaltacak birçok iyileştirme ve
güçlendirme yapıldı.

Özel kapı mekanizmaları; menteşeli
arka kapılar ve mafsallar sürgülü
kapılar hizasında takviye edildi,
böylece daha sağlam hale getirildi.
Peugeot Boxer, yüklü aracın
dengesini takviye eden amortisör
destekleri ile aynı zamanda gelişmiş
bir akustik seviyesine ulaştı.
Peugeot Boxer’ınız şimdi daha etkin,
daha yüksek performanslı bir sürüş
konforu sunuyor.

BOXER, SÜRÜŞ DAHA KEYİFLİ HALE GELİYOR...
Peugeot Boxer sürüşü kolaylaştıran
birçok teknolojik ekipmanla
donatıldı.
Erişim
Peugeot Boxer, kabini ofise
dönüştürecek geniş bir ekipman
seçeneği sunuyor. Bluetooth® ve
USB girişi standart, 5 inçlik bir
dokunmatik ekran*, navigasyon*
ve geri görüş kamerası* sürüş
konforunuzu artıran diğer
teknolojiler...
Geri görüş kamerası*
Daha güvenli manevralar için
Peugeot Boxer size, arka park
yardımı ile birlikte bir de geri
görüş kamerası* sunuyor. Kamera
aracın arka görüntüsünü radyonun
dokunmatik ekranına* iletiyor ve

farklı renkteki çizgilerle size yol
gösteriyor. Güvenliği artırmak
amacıyla arka kapıların açılması ve
arka vitese geçiş sırasında ekranda
uyarı ışığı yanıyor.
Koltuklar
Maksimum konforu sağlamak için,
sürücü koltuğu* sürücünün ağırlığına
göre 130 kilograma kadar yüksekliği
değiştirmeye olanak tanıyor.
Kullanımı kolay koltuk sırtlığı, koltuk
yükseklik ve eğim ayarları Peugeot
Boxer’ınızı gerçekten ek ofisiniz
haline dönüştürüyor.
Orta koltuğun katlanır arkalığına
entegre portatif bir masa da
işlevselliği artırıyor.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ BİRARADA
Güvenliğinizi artırmak ve sürüşünüzü
kolaylaştırmak için Peugeot Boxer
size, geniş bir teknolojik ekipman
seçeneği sunuyor.
- Hız sabitleme ve sınırlandırma
sistemi Peugeot Boxer’da opsiyonel
olarak sunuluyor. Sistem, aracı
programlanan hızda tutmaya veya
sınırlamaya yarıyor.
- Standart olarak sunulan ESP, Akıllı
Çekiş Kontrol’üne bağlı Yokuş İniş
Desteği (Hill Descent Control)*
opsiyonu ile sürücünün 30 km/sa’nın
altında sabit bir hızı korumasını
ve en az %8 eğimli yokuşta,
sürücü tarafından gaza veya frene
basılmadan, araca hakim olmayı
sağlıyor. Fonksiyon, sürücünün
30 km/sa’nın üzerinde hızlanması
durumunda otomatik olarak
devreden çıkıyor.
- ESP ile birlikte çalışan Yük dağılımı
kontrol sistemi (LAC) yükleme
durumuna göre aracın yörüngesinin
güvenle korunmasını sağlar.

- Hill Holder (Yokuşta geri kaymayı
önleyici sistem) aracın yokuş yukarı
veya aşağıya park halindeki hareketi
araç durduğunda, motor çalışırken,
ayak frendeyken, %5’in üzerindeki
eğimde, çıkışta ileri doğru veya inişte
geriye doğru devreye giriyor. Bu
koşullarda, fren basıncı aracın yükü
ne olursa olsun aracın gerilemesi
olmaksızın yokuşta çalıştırma
konforu ve kolaylığı sunarak, sürücü
fren pedalını serbest bıraktıktan
sonra yaklaşık 2 saniye boyunca
korunuyor.
- Lastik basınç algılama sistemi*
ile her lastikte bir basınç sensoru
buluyor ve basınç kaybı durumunda,
sürücü gösterge paneli cihazı veya
dokunmatik ekran üzerinden bir
mesajla ilgili lastik hakkında uyarı
veriyor.
- İç dikiz aynasının üzerine
yerleştirilen kamera sayesinde
sürekli olarak yol bağlantısı kuran
Şerit değiştirme uyarı sistemi*
opsiyonel olarak bulunuyor.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

SINIFINDA LİDER ÖZELLİKLER
Peugeot Boxer’da seçilen uzunluk ve
yüksekliklere göre,
13 m3’den (L3H2 versiyonu)
17 m3’e (L4H3 versiyonu) kadar
çıkan 3 farklı iç hacim mevcut.
Tasarımdaki ayrıntılar aynı zamanda
önemli yükleme ve boşaltma
kolaylıkları sunuyor.
Örneğin:
• Maksimum 1,87m iç genişlikle
beraber tekerlek davlumbazları
arasındaki genişlik de 1,42 m’ye
getirilmiştir.

• 493 ve 602 mm arasındaki yükleme
eşiği, piyasadaki diğer ticari araçlara
göre minimum seviyededir.
• Çift kanatlı arka kapılar, 96° ile 270°
(opsiyonel) arasında değişen bir
açıklık sağlamaktadır.
• Yükleme ve yük indirme
işlemlerinizi kolaylaştırmak için
boyutları versiyona göre değişen
üç farklı kapı ve sürgülü yan kapı
tasarlanmıştır.
Peugeot Boxer, size, en geniş A.Y.A*
değerlerini sunmaktadır.
* İzin verilen toplam yüklü ağırlığı.

• 335 (3,5 ton), 435 (3,5 ton) ve
440 (4,0 ton). Sunulan farklı boyutlar,
teknolojik standart ve opsiyonel
ekipmanları ile Peugeot Boxer’ınız
faaliyet alanınıza bağlı olarak işinize
özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak
güçte.

İDEAL KULLANIM MALİYETLERİ
Profesyonellerin zor beğendiği
düşünülerek, rekabetçi araç kullanım
maliyetleri gözden geçirildi.
- Peugeot Boxer’da artık kayış değil,
hiçbir değişim gerektirmeyen zincir
bulunuyor.
- Standart olarak sunulan pazardaki
rekabetçi lastik boyutları sayesinde
düşük işletme maliyeti sağlıyor.

Motor seçenekleri
2,2 l HDi 130 hp, 2,2 l HDi 150 hp ve
2,0 l BlueHDi 160 hp
2,2 l HDi 130 hp motor, 96 kW
güç, 320 Nm tork ve 2,2 l HDi 150
hp motor 110 kw güç, 350 nm tork
üretmektedir. 4 silindirli, alüminyum
silindir kapaklı, 16 subaplı ve
üstten çift eksantirik milli döküm
blok yapısındaki motor, bir turbo
kompresör ile donatılmıştır.

PEUGEOT VE ÇEVRE
2,2 l motor seçeneklerine ek olarak
sınıf lideri yakıt tüketimine sahip 2,0 l
BlueHDi 160 hp motor, 120 kW güç,
350 Nm tork üretmektedir.
Bu özellikleri ile Peugeot Boxer,
ekonomik göstergeleri aşağıya
çekerek gerek şehir içi, gerekse
şehirler arası kullanımda önemli
avantajlar sunar.

Çevreye saygı ve çevre korumaya
katkıda bulunmak, karşılaştığımız
en büyük zorluklardan biri. Uzun
zamandır, Peugeot markası
araçlarının yakıt tüketimini
azaltmak, partikül ve aynı zamanda
CO2 emisyonlarını somut şekilde
azaltmak amacıyla yenilikler
yapıyor.

HDi teknolojisi
Etkinlik ve tasarruf kaynağı
“Common Rail” enjeksiyon
sistemi, Boxer’ın tüm HDi motor
seçeneklerinde bulunuyor. Yakıtı
yüksek basınçla doğrudan yanma
odasına enjekte eden bu sistem
yakıt tüketimini ve zararlı
emisyonları azaltıyor.

BlueHDi teknolojisi

FAP
Peugeot Boxer’ın tüm motor
seçeneklerinde bulunan Partikül
Filtresi (FAP) teknolojisi motorların
verimliliğini korurken, zararlı
emisyonları ölçülebilir sınıra
düşürüyor.

Peugeot’un Euro6 dizel motorlarına
verdiği isimdir. En etkin çevre
kirliliği kontrol teknolojisi ile
üretilmiştir. En önemli özellikleri
SCR katalitik konvertör sayesinde
NOx emisyonlarını %90 oranında
azaltmaları, CO2 emisyonlarını
optimize etmeleri ve partikül
emisyonlarını %99.9 oranında
azaltmalarıdır.

GÜVENLİK
Peugeot Boxer’da kendinizi güvende
hissedeceksiniz. İşte Boxer’ın sizi
ve yolcularınızı korumaya yönelik
ekipmanların tamamına sahip
olmasının nedenleri…

(ABS)
• Acil fren yardım desteği (AFU)
• Kaymayı önleyici antipatinaj
sistemi (ASR)
• Elektronik fren gücü dağıtım sistemi
(EBD)

ÖNGÖRÜ
Zor durumlarda ideal dengeyi
korumak için Peugeot Boxer’da
aşağıdaki güvenlik ekipmanları
bulunur:
• Elektronik denge kontrolü sistemi
(ESP)
• Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi

Fren
Tasarım olarak tamamen yenilenen
fren sistemi, akustik konforu ve
etkinliği iyileştirmek amacıyla
yeniden boyutlandırıldı ve
geliştirildi.
Standart dört fren diskine sahip

olan Peugeot Boxer, şimdi çok daha
dayanıklı ve yüksek performanslı bir
fren sistemine sahip.
Sis farları*
Peugeot Boxer’ın görünüşünü
daha şık hale getirmek isterseniz
tamponun alt bölümüne sis farları
entegre edilebilmektedir. *

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

KORUMA
Hava yastıkları
Peugeot Boxer, çarpma anında
yolcuları koruma için aşağıdakilerini
sunuyor:
• 1 sürücü hava yastığı ve 1 ön yolcu
hava yastığı*
Sürücü kemeri (takılı değil) uyarısı
Sürücü koltuğu emniyet kemeri bir
algılayıcı ile donatılmıştır. Emniyet
kemerinizi taktığınızda gösterge
tablosunda yer alan uyarı ışığı söner
ve buna eşlik eden sesli ikaz kesilir.
Yakıt besleme güvenliği
Çarpma durumunda, yangın riskini
önlemek amacıyla sistem yakıt
beslemeyi otomatik olarak keser.

Sürücü tarafında sıkışma önleyici
elektrikli cam
Kademeli elektrik kumandalı sürücü
camı, bir engeli algıladığında
devreye giren sıkıştırma önleyici bir
düzeneğe sahiptir.
Güçlendirilmiş yapı
Peugeot Boxer’ın birçok parçası
daha fazla güvenlik sağlamak
amacıyla güçlendirildi:
• Önden darbe sırasında açığa
çıkan enerjiyi maksimum düzeyde
sönümleyen programlanmış
deformasyonlu bölümü olan
güçlendirilmiş yapı,
• Yolcuların güvenliğini sağlamak
için çelik monoblok rijit bir yapı,

• Önden darbe durumunda enerjinin
bir bölümünün gövde altına
iletilmesi için optimize edilmiş ön
tasarım,
• Sürücüyü korumak için kaza
anında katlanan pedal grubu ve
direksiyon kolonu.
UYARI
Açık kapı algılayıcı
Bu sistem, yükleme alanı dahil,
açık kalabilecek tüm kapıların
algılanmasına olanak sağlar ve bu
durumu, gösterge tablosundaki
bir ikaz ışığı ile çok işlevli ekran
üzerinden sürücüye bildirir.

RENKLER
OPAK RENKLER

Alp Beyaz

Okyanus Mavi

Güneş Sarı

Bayrak Kırmızı

Kristal Mavi*

Alüminyum Gri*

SahraBeyaz*

YakutKırmızı*

METALİK RENKLER

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Çivit Mavi

BOXER’INIZ, İSTEDİĞİNİZ ÖLÇÜDE
Peugeot Boxer Van, iki farklı
yükseklik (2,524 m - 2,760m) ve

L4H2** L4H3**

L3H2**

iki

farklı uzunluk (5,998 m - 6,363 m) ile
kombine edebilirsiniz.

L2H1

L2H2*

L3H3

L1H2

L1H1*

Boxer Van

Hacim (m3)

L3H2

13,0

L4H2

15,0

L4H3

17,0

4

4

4

Motor tipi

Turbo Dizel, HDi

Turbo Dizel, HDi

Turbo Dizel, HDi

Turbo Dizel, HDi

Turbo Dizel, BlueHDi

Motor hacmi (cm3)

2,198

2,198

2,198

2,198

1,997

Güç (hp/dd)

130/3.500

130/3.500

150/3.500

150/3.500

160/3.750

Tork (nm/dd)

320/2.000

320/2.000

350/2.000

350/2.000

350/1.750

Vites Kutusu

Manuel
6 ileri

Manuel
6 ileri

Manuel
6 ileri

Manuel
6 ileri

Manuel
6 ileri

Direksiyon sistemi

Kremayer tipi,
hidrolik destekli

Kremayer tipi,
hidrolik destekli

Kremayer tipi,
hidrolik destekli

Kremayer tipi,
hidrolik destekli

Kremayer tipi,
hidrolik destekli

Dönüş yarıçapı (m)

7.07

7.07

7.07

7.07

7.07

90

90

90

90

90

225/70 R 15 C

225/70 R 16 C

225/70 R 16 C

225/70 R 16 C

225/75 R 16 C

150

150

157

152

90

Havalandırmalı Disk

Havalandırmalı Disk

Havalandırmalı Disk

Havalandırmalı Disk

Havalandırmalı Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

PERFORMANS ve KAPASİTE

Yakıt deposu (lt.)
Lastikler
Azami hız (km/s)
FREN VE SÜSPANSİYON
Ön Fren
Arka Fren
Ön Süspansiyon

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

Arka Süspansiyon

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

YAKIT TÜKETİMİ
Karma (L/100km)

7,4

7,5

7,5

7,5

6,4

Şehir İçi (L/100km)

9,2

9,3

9,3

9,3

6,9

Şehir Dışı (L/100km)

6,3

6,5

6,5

6,5

6,1

CO2 salımı Karma (g/km)

195

199

199

199

168

Ön dingil kapasitesi (kg)

1,850

2,100

2,100

2,100

2,100

Arka dingil kapasitesi (kg)

2,000

2,400

2,400

2,400

2,500

İstiap haddi (kg)

1,525

1,440

1,440

1,410

1,825

Boş ağırlık (kg)*

1,975

2,060

2,060

2,090

2,180

Azami yüklü ağırlık (kg)

3,500

3,500

3,500

3,500

4,005

AĞIRLIKLAR

* Boş ağırlık verisi %90 dolu yakıt deposu, yedek lastik ve tüm gerekli sıvılar tam dolu olarak dikkate alınmıştır. Belirtilen ağırlık değerleri ilave donanımsız sürücü hariç standart model içindir. Üretim
toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre boş ağırlık ve istiap haddi değerleri değişebilir.
BOYUTLAR
Dingil mesafesi (mm)

4,035

4,035

4,035

4,035

4,035

Azami iç uzunluk (mm)

3,705

4,070

4,070

4,070

4,070

Azami iç genişlik (mm)

1,870

1,870

1,870

1,870

1,870

Azami iç yükseklik (mm)

1,932

1,932

1,932

2,172

1,932

Kullanılabilir hacim (m3)

13

15

15

17

15

Toplam genişlik (mm) (aynalar hariç)

2,050

2,050

2,050

2,050

2,050

Toplam uzunluk (mm)

5,998

6,363

6,363

6,363

6,363

Toplam yükseklik (mm)

2,522

2,522

2,522

2,760

2,522

a
b
c
d
e
f
g

L3
H2
4035
1932
3705

L4
H2

H3
4035

1932

2172
4070

535 / 560
1250
1755
1790

1250
1755
1790

GÜVENLİK
Elektronik denge programı (ESP)
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS)
Elektronik fren gücü dağıtım sistemi (EBD)
Acil fren yardım sistemi (EBA)
Kaymayı önleyici anti-patinaj sistemi (ASR)
Yokuş kalkış desteği - Hill holder
Şerit takip sistemi
Yük dağılımı kontrol sistemi (LAC)
Sürücü hava yastığı
Yolcu hava yastığı
Immobilizer
Alarm + süper kilitleme
Hareket halinde kapıların otomatik kilitlenmesi
Orta konsolda merkezi kilitleme düğmesi
Kabin ve yük bölümünün bağımsız olarak
kilitlenme özelliği
3 butonlu katlanabilir uzaktan kumanda
Kilitlenebilir yakıt dolum kapağı
Yükseklik ayarlı 3 nokta emniyet kemerli ön
koltuklar
Yükseklik ayarlı ön koltuk kafalıkları
Sürücü emniyet kemeri uyarı ışığı
Kabin içi far yükseklik ayarı
Yedek lastik
KONFOR ve İÇ TASARIM
Ön konsola entegre vites kolu
Hidrolik direksiyon
Elektrik destekli hidrolik direksiyon
Bluetooth ve USB girişli FM dijital radyo
Direksiyon üzeri radyo / bluetooth kumanda
butonları
Manuel klima
İlave kalorifer
Elektrikli ön camlar
Elektrikli / Isıtmalı yan aynalar
Arka park sensörü
Derinlik ayarlı direksiyon
4 fonksiyonlu, yüksekliği ayarlanabilir
sürücü koltuğu
Sürücü koltuğu kol dayama
İkili ön yolcu koltuğu (masaya dönüşebilen sırtlıklı)
Kapı kollarında kol dayamaları
Orta konsolda katlanır pano
Kilitli torpido gözü
Kabin üzeri saklama bölmesi
Büyük kapı içi cepleri
Güçlendirilmiş akü
Ön konsolda 12V priz
Çakmak & Küllük
YÜK BÖLÜMÜ
Sürgülü sağ yan kapı
180° açılabilen arka yük kapıları
270° açılabilen arka yük kapıları
Kargo bölümünde 12V priz
Kargo bölümü aydınlatma
Kargo bölümünde yük sabitleme kancaları
İzolasyonlu, camsız ara bölme
İzolasyonlu, camlı ara bölme
MULTIMEDYA
Direksiyondan kumanda kollu Radyo FM /
USB (4 hoparlör 2 tweeter)
Bluetooth telefon kiti
5” Dokunmatik ekran (CD/MP3 çalar)
Navigasyon & 5” Dokunmatik ekran
(CD/MP3 çalar)
Takograf

VAN 440
L4H2 15
m3
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STANDART VE OPSİYONEL ÖZELLİKLER
DIŞ DONANIM VE STİL
Ön sis farları
LED Gündüz farları
LED Gündüz farları ve yan ayna sinyal
lambaları
3. Stop lambası
Yan koruma çıtaları
16" Jant kapağı
DONANIM PAKETLERİ
Görüş Paketi (GP) Otomatik yanan farlar +
otomatik silecekler
Sürüş Paketi (SP)
Akıllı çekiş kontrol (Grip kontrol) & Yokuş
iniş desteği (Hill Descent Control) + Karter
muhafaza
Güvenlik Paketi (GUP) Yolcu hava yastığı +
Lastik basınç algılama sistemi + Şerit takip
sistemi
Şehir Paketi (SHP)
5” Dokunmatik ekran + Arka park sensörü + Geri
görüş kamerası + Elektrikli katlanır aynalar
Konfor Paketi(KP) Süspansiyonlu sürücü koltuğu + Çift bölge otomatik klima + Otomatik
yanan farlar, Otomatik silecekler + Deri
direksiyon simidi ve vites topuzu
Koltuk Isıtma Paketi (ISP) Isıtmalı ön koltuklar + Önceden programlanabilir kabin ısıtıcı
(Webasto)

VAN 335
L3H2 13
m3

VAN 435
L4H2 15
m3

VAN 435
L4H3 17
m3

VAN 440
L4H2 15
m3
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RENK ve DÖŞEMELER
Yeni BOXER

OPAK

VAN 335 L3H2
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VAN 435 L4H2
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MODEL

VAN 435 L4H3

DÖŞEME

DÖŞEME KODU

Magnet Siyah Kumaş

VAN 440 L4H2

35FX

RENKLER

Alüminyum Gri (ZRM0)

Sahra Beyaz (H8M0)

Kristal Mavi (4FM0)

Yakut Kırmızı (1QM0)

Alp Beyaz (WPP0)

Güneş Sarısı (B1P0)

Bayrak Kırmızı (1XP0)

Çivit Mavi (5VP0)

Okyanus Mavi (4PP0)

2030

mm

METALİK
Sahra Beyaz (H8M0)

4

VAN 435
L4H3 17
m3

Kristal Mavi (4FM0)

Silindir adedi

VAN 435
L4H2 15
m3

Yakut Kırmızı (1QM0)

4

MOTOR

VAN 335
L3H2 13
m3

Alüminyum Gri (ZRM0)

VAN 440 L4H2 15 m3

Okyanus Mavi (4PP0)

VAN 435 L4H3 17 m3

Güneş Sarısı (B1P0)

VAN 435 L4H2 15 m3

Çivit Mavi (5VP0)

VAN 435 L4H2 15 m3

Bayrak Kırmızı (1XP0)

STANDART VE OPSİYONEL ÖZELLİKLER

BOXER
VAN 335 L3H2 13 m3

Alp Beyaz (WPP0)

TEKNİK ÖZELLİKLER

AKSESUARLAR
Peugeot’yu seçmek, aynı zamanda karşılama, profesyonellik, donanım performansı ve hizmet kalitesiyle sizi memnun
etmeye hazır, yaygın bir satış sonrası servis ağı avantajına da sahip olmak demektir. Böylece, sizi dinleyen, isteklerinizi
anlayan ve bunlara etkin bir şekilde cevap veren bir uzmanla karşılaşacağınızdan emin olursunuz.
Uzun vadeli planlarınız için bundan daha iyi bir güvence olabilir mi?

HUZURUNUZ İÇİN
ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite kurumsal bir
anlayıştır. Servis ağındaki avantajlar,
Türkiye’de 2 yıl boyunca sınırsız km
yedek parça, işçilik garantisi ve
12 yıllık anti korozyon garantilidir.

PEUGEOT EK BAKIM
SÖZLEŞMELERİ
Garanti uzatma, öngörü ve
bakım, huzur ve güven içinde
aracınızı kullanmanız için eşsiz
ve kişiselleştirilmiş üç formül:
Yardımdan arıza durumunda
onarıma, aşınan parçaların
değiştirilmesinden bakıma kadar,
aracınız üzerindeki işlem seviyesini
siz seçiyorsunuz ve Peugeot
kalitesinden her zaman
yararlanıyorsunuz. Ayrıca tam bir
özgürlük alanı önünüzde açılıyor.

PEUGEOT YEDEK PARÇA GAMI
Kalite, güvenlik ve güvenirlik,
Peugeot orijinal parçalarımızın her
biri güvenliğiniz için ciddi olarak
test edildi ve onaylandı. Parçalar
katılımcı Peugeot şebekesinde 1
yıllık garanti kapsamında.

PEUGEOT İNTERNET
İnternet üzerinden Peugeot’yu
keşfetmek için peugeot.com.tr’yi
ziyaret edebilirsiniz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ
IPSOS şirketi, otomobilinizde
gerçekleştirilen bir satış sonrası
hizmetini izleyen günlerde
sizinle iletişime geçebilir. Sorulara
cevap vererek, Peugeot hizmet
kalitesini iyileştirmeye katkıda
bulunabilirsiniz.

ZEVKİNİZ İÇİN
PEUGEOT BUTİK
Aracınız için özel olarak tasarlanmış
kapsamlı Peugeot orijinal aksesuar
ve donanım gamı beğeninize
sunulmaktadır. Ayrıca kendinize
veya başkalarına hediye etmek için
zengin çeşitli Peugeot imaj ürünleri
mevcuttur.

ÇEVRE İÇİN
RELAIS VERTS AUTO GERİ
DÖNÜŞÜM AĞI
Peugeot ve şebekesi nitelikli
sağlayıcılar tarafından otomobil
onarımının atıklarının toplanması,
ayrıştırılması, imhası ve değerlendirilmesini düzenleyen “Les Relais
Verts Auto” oluşturarak çevremiz
konusunda harekete geçiyor.

04 / 2017
Bayi Kaşesi

peugeot.com.tr

Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, broşür
basıldığında geçerli olan teknik özellikleri
esas alır. Sunulan ekipmanlar versiyonlara
göre standart ya da opsiyoneldir. Broşürde yer
alan bazı fotoğraflar, Türkiye ürün gamındaki
araçları temsil etmeyebilir. Peugeot ürünün,
sürekli iyileştirilmesi politikası çerçevesinde,
her an, teknik özelliklerde, ekipmanlarda,
opsiyon ve renklerde değişikliklere gidebilir.
Günümüz fotoğraf tab etme teknikleri,
renkleri aslına tamamıyla uygun olarak
verememektedir. Genel bilgi içeren bu broşür
bir sözleşme senedi değildir. Daha ayrıntılı ve
ek bilgi için, bayinize başvurunuz. Bu katalogda
yer alan veriler, Peugeot Otomotiv Pazarlama
A.Ş.’nin izni olmadan çoğaltılamaz.

