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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.

PEUGEOT EXPERT

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

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.

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

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 kapanır ve 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 4m’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
Kompakt Versiyon
4,60 m’lik kompakt versiyon rahat ve
konforlu yolculuklara olanak sağlar.
Büyüklüğü şehir içi trafiğine özellikle
adapte edilmiştir.
Aynı zamanda bu versiyonun gücüne
de güvenebilirsiniz : PEUGEOT Expert
compact, 5,1 m3’e kadar faydalı
hacim* ve 3,32 m’ye kadar faydalı
uzunluk* sunmaktadır.

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.

KABİn:
YEnİ ofİsİnİz
Sürüş keyfi
İç mekanda, PEUGEOT Expert size beklentinizin
üzerinde bir sürüş konforu sunmaktadır. Yüksek
konumlandırılmış sürücü koltuğu sayesinde yola
hakim bir sürüş sizi beklemektedir.

Mobil ofis
PEUGEOT Expert kabininde, döner Moduwork
tableti* orta kolçak ile birlikte açılarak size
ergonomik ve pratik gerçek bir mobil ofis ortamı
sunar.

İşlevsel ve ergonomik sürücü kabini, binek tipi
sürüş pozisyonu ile çok sayıda yerleştirme gözü
sunmaktadır.
Mirror Screen** fonksiyonu ile, akıllı
telefonunuzu ön paneldeki USB porta bağlayın:
Uygulamalarınızı doğrudan 7'' dokunmatik
ekran* üzerinde görüntüleyip kullanılabilirsiniz.

* Opsiyon olarak sunulmaktadır.
**Sadece onaylı Mirrorlink® veya Apple carPlayTM uygulamaları duruma göre araç dururken veya seyir halindeyken
çalışırlar. Araç seyir halindeyken, ilgili uygulamaların bazı fonksiyonları engellenir. Akıllı telefonun üzerinden ücretsiz olarak
ulaşılabilen bazı içerik türleri ücretli Mirrorlink® veya onaylı eşdeğer Apple carPlayTM uygulamasına abone olmayı gerektirir.
Mirror Screen fonksiyonu, operatörü ile birlikte internet erişimi içeren bir telefon abonmanlığının olması kaydıyla, Mirrorlink®
uyumlu Android altındaki Blackberry ve windows Phone telefonları için Mirrorlink® teknolojisi aracılığı ile, iOs altındaki
telefonlar için Apple carPlayTM aracılığı ile çalışmaktadır. Akıllı telefonlar aşamalı olarak bu teknolojiler ile donatılacaktır.
Daha fazla bilgi için bakınız http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/

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.

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.

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.

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.

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.

* Opsiyon olarak sunulmaktadır.

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.

Uzun
Standart
Kompakt

BOYUTlAr
İç boyutlar
Versiyonlar

Boyutlar (mm)

Kompakt

Standart

Uzun

Azami iç yükseklik

1397

1397

1397

Azami faydalı uzunluk

2162

2512

2862

Moduwork ile azami faydalı uzunluk

3324

3674

4026

4,6

5,3

6,1

5,1

5,8

6,6

Azami faydalı hacim (m3)
3

Moduwork ile azami faydalı hacim (m )
Azami faydalı yük (kg)

970

1355

1320

Azami iç genişlik

1636

1636

1636

çamurluklar arası faydalı genişlik

1258

1258

1258

Dış boyutlar
Versiyonlar

Boyutlar (mm)

Kompakt

Standart

Uzun

Toplam uzunluk (mm)

4609

4959

5309

Toplam yükseklik (mm)

1905

1930

1935

Toplam genişlik, dikiz
aynaları hariç (mm)

1920

1920

1920

Açılmış dikiz aynaları ile
genişlik (mm)

2204

2204

2204

Moduwork ile

Kompakt

Standart

Uzun

çEVrE
VE PErfOrMAnS
PEUGEOT düşük emisyonlu geniş bir araç seçeneği sunuyor;
dünya satışlarının yarısından fazlası kilometrede 140g 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 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.

YAKıT TÜKETİMİ (l/100km)
Motor Seçenekleri

cO2 (g/km)

Şehir içi

Şehir dışı

Karma

BluehDi 115hp S&S 6 ileri manuel

5,5

4,9

5,1

133

BluehDi 120hp 6 ileri manuel

6,0

5,2

5,5

144

RenkleR

Siyah (Onyx)

JantlaR

Mavi (Okyanus)

DöşemeleR

Beyaz (Alp)
Meltem Kumaş Döşeme
16" San francisco jant Kapağı

Kırmızı (Ardent)

Kahverengi (Meşe)

Gri (Platinyum)

Meltem Kumaş & Parçalı Deri Döşeme

Gri (İpek)

Gri (Alüminyum)

Kırmızı (Mercan)

ŞEBEKE VE HİZMETLER
Peugeot’yu seçmek, bünyesinde karşılama, profesyonellik, donanım performansı ve hizmet kalitesi ile sizi memnun etmek için elinden geleni yapacak geniş hizmet
noktalarına da sahip olmak demektir. Uzun süreli bir ilişkiye girmeniz için daha iyi bir güvence olabilir mi?

HUZUR Ve GÜVenİnİZ İÇİn(1)
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,
5 yıllık delinme garantisi ve 2 yıllık boya
garantisinden yararlanır.
öZEl PEUGEOT KOnTrATlArı
Garanti Uzatma, öngörü ve Bakım,
kafanızın rahat olması için üç öze formül.
Arıza durumunda yardım hizmetinden
rehabilitasyona, aşınan parçaların
değiştirilmesinden bakıma kadar, aracınız
üzerindeki müdahale seviyesini siz
seçiyorsunuz ve her zaman PEUGEOT kalite
garantisinden yararlanırsınız. Ve tam bir
özgürlük dünyası size açılıyor.

PEUGEOT SİGOrTA (3)
PEUGEOT şebekesinin özel hizmetler gamını
tamamlayan PEUGEOT Sigorta, özel olarak
güvenliğiniz için düşünülmüş bir all risk sigorta
poliçesi sunuyor ve güveninize layık bir hizmet
kalitesi ve mevcudiyet sunmak için sürekli
müşteri odaklı kalıyor. PEUGEOT Sigorta 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 veya doğrudan
0805 015 015 numarayı arayınız (Pazartesi –
cumartesi arasında saat 9’dan 19’a kadar sabit
telefonlardan ücretsiz aranır).

Avrupa’da(2) (AB ve 12 başka ülke)
beklenmedik durumların üstesinden
gelirsiniz. Peugeot Yardım size günde 24
saat, yılda 365 gün göz kulak olur.

PEUGEOT Yardım beklenmedik durumlarda
çözüm sunar. Arıza & Kaza durumunda, 8
yaşına kadar aracınıza yardım hizmeti
sunulur. 0800 44 24 24, 7/24 (4).

PEUGEOT OrİjİnAl YEDEK PArçA GAMı
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 PrOfESYOnEl frAnSA
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 YArDıM (4)
Tek bir aramayla fransa ve tüm

PEUGEOT SATıŞ SOnrASı hİZMETİ
Aracınızın bakımını PEUGEOT şebekesinde
yaptırmak PEUGEOT’nuza mükemmel
adapte olan orijinal yedek parça kullanan
profesyoneller tarafından gerçekleştirilen
kaliteli hizmetler güvencesidir.

PEUGEOT ınTErnET
Peugeot’yu İnternet üzerinden keşfedin,
adresimizi tıklayın :
http://www.peugeot.com Türkiye sitesine
doğrudan ulaşabilirsiniz :
http://www.peugeot.com.tr

MÜŞTErİ MEMnUnİYETİ ölçÜMÜ
ıPSOS şirketi, otomobilinizde
gerçekleştirilen bir Satış Sonrası hizmetini
izleyen günlerde sizi arayabilir. Sorulara
cevap vererek, Peugeot Servis kalitesinin
arttırılmasına katkıda bulunacaksınız.

ZeVkİnİZ İÇİn
PEUGEOT BOUTıQUE
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin
Peugeot orijinal aksesuar ve donanım
gamı. Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize
hediye etmek için Peugeot imaj ürünleri
çeşidi.

ÇeVRe İÇİn
Peugeot Şebekesi aşağıdaki uygulamalarıyla günlük yaşamda çevrenin daha iyi korunması için çaba gösteriyor:
- Atıkları türlerine ve tehlike durumlarına göre ayırarak ve uygun işleme birimlerine doğru yönlendirmek için toplanmalarını sağlayarak.
- Atıkların ideal değerlendirilmesini ve en iyi koşullarda imha edilmesini garanti altına almak için idare (5) tarafından usulüne uygun şekilde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılara toplama ve
işleme hizmetlerini vererek.
- Katı güvenlik koşullarına uyarak veya yerlerine çevre dostu ikame ürünleri kullanarak kimyasal ürün kullanımına bağlı riskleri yöneterek.
- Size PEUGEOT Standart Değişim Parçaları (6) veya Technature (7) bakım ürünleri gamı gibi çevre koruyucu çözümler sunarak.

(1) Bu Kontratların, garanti ve hizmetlerin uygulama yöntemlerini öğrenmek için, Peugeot satış noktalarınızdan ilgili sözleşeme belgelerini isteyin.
(2) fransa için ücretsiz numara 0800 44 24 24. Avrupa için +33 549 04 24 24 (yerel arama maliyeti) / otoyol veya benzeri yollar dışında.
(3) PEUGEOT SİGOrTA ürünlerinin teminatlarının tanıtımı ile poliçe kesimi AssurOne Group tarafından yapılmaktadır; AssurOne Group Sigorta Brokerlik hizmetleri, 2 048 197 € sermayeli Anonim
Şirket- rcS Paris 478 193 386 – Şirket merkezi 4, rue lamennais 75008 Paris – OrıAS siciline 07 003 778 (www.orias.fr) numara ile kayıtlı sigorta aracılık şirketi. Sigorta teminatları fransız Sigorta
kanununa tabi, 67 155 752.86 Avro sermeyile, nanterre Ticaret ve Şirketler Siciline 378 393 946 rcS n° ile kayıtlı, merkezi 163-167 avenue Georges clémenceau 92000 nanterre adresinde bulunan
Avanssur sigorta şirketi tarafından verilmektedir. AssurOne Group ve Avanssur AcPr denetimine tabidir (Denetleme ve Karar Kurumu) 61 rue Taitbout 75439 Paris 9.
(4) PEUGEOT’nuzun ilk tescil tarihinden itibaren ve üretici garantisinin sona ermesine kadar.
(5) çevre kanununun l .541-2 maddesi uyarınca
(6) Standart Değişim Parçası şebekelerde onarımdaki Peugeot markası araçlarından toplanan parçalardan son derece titiz bir yenileme yöntemine göre yenilenmiş bir parçadır.
(7) Technature çevrenin daha iyi korunması için bir hareket yaparken aracını temizlemek ve bakımını yaptırtmaya yönelik kapsamlı bir ürün gamıdır. Technature ürünleri %80 ila %100 doğal kaynaklı
bileşenleri içermektedir. Deterjanların biyo çözünürlüğü ile ilgili 648/2004/cE sayılı Avrupa Yönetmeliği ile tamamen uyumludur.

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 Automobiles Peugeot’nun açık ön izni
olmadan çoğaltılamaz.

