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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 PARTNER TEPEE

SAĞLAM VE HER ŞEYE HAZIR!
Partner Tepee sağlam ve modern karakterini ortaya koyuyor! Şimdi her zamankinden
daha güçlü.
Ön yüzü tamamen özel olarak tasarlandı: Daha düşey ızgara, merkezinde PEUGEOT
Aslanı’nı barındırıyor ve gergin hatlı bir tamponun üzerinde hakim konumda yer alıyor.
Bakışları şimdi daha da özgün: Farlar siluetin konturlarıyla çakışıyor ve LED gündüz
sürüş farları kabartmalı kaplamaların içine dahil edildi.
Partner Tepee böylece, tam bir zarafet içinde. Üstelik markanın tasarım kodlarıyla
uyum sağlıyor.

HER ZAMAN UYUMLU
Sıcak ve dost canlısı Partner Tepee, dikkat çekici bir genişlik ve modülerlik
sunuyor.
Gerek günlük geziler, gerekse uzun yolculuklarınız için, Partner Tepee her
zaman hazır! Geniş iç hacmi ve esnekliği tüm isteklerinize uyum sağlıyor.
Cömert şekilde boyutlandırılmış ve geniş bir açılma açısına sahip arka kapı özel
açılış penceresi ile de donatılabiliyor*. Bu kapı hacmi 675 L ve 3000 L arasında
olan bagaja rahat bir erişim sağlıyor.
* Versiyonlara göre standart veya mevcut değil.

MACERANIN
KONFOR VERSİYONU
Partner Tepee şimdi daha konforlu ve cömert.
Partner Tepee’nin kabininde, sürücü kendisine keyifli yolculuklar ve ferahlık hissi
sağlayan geniş bir görüş alanına sahip. Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilen
direksiyon, kol dayamalı yüksekliği ayarlanabilir koltuk ve gösterge paneli
üzerindeki vites kolu sürücü bölmesinin ergonomisine katkıda bulunuyor. Daha
fazla konfor için Partner Tepee çift bölgeli otomatik klimadan* yararlanabiliyor.
7” renkli dokunmatik ekranı* ile Partner Tepee internet dünyasına giriyor. Yüksek
çözünürlüklü ekran sayısız olanaklar sunuyor: MirrorScreen teknolojisi**,
navigasyon*** ve Bluetooth telefon kiti.
*Versiyonlara göre standart veya opsiyonel.
** MirrorScreen fonksiyonu, Android, RIM ve Windows, MirrorLink™ ve Carplay® uyumlu telefonlar için
internet erişimi dahil bir telefon aboneliğine sahip olmak şartıyla çalışıyor. Sadece, Mirrorlink™ veya
Carplay® sertifikalı uygulamalar kullanılabilecektir (duruma göre araç durduğunda ve/veya hareket
halindeyken). Bununla birlikte, araç seyir halindeyken, ilgili uygulamaların bazı işlevleri engellenebilecektir.
Mirrorlink™ veya Carplay® sertifikalı uygulamalar ücretli olabilir.
***Versiyonlara göre opsiyonel veya mevcut değil.

TEKNOLOJİ
Partner Tepee en son teknolojiler ile donatıldı:
1 – Geri görüş kamerası*
Geri görüş kamerası*, geri vitese geçildiğinde otomatik olarak devreye giriyor ve
sürücünün 7” dokunmatik ekran üzerinde yolunu görüntülemesine ve manevrasını
daha güvenli olarak gerçekleştirmesine olanak veriyor.
2 – Ön ve Arka Park Yardımı**
Sesli ve görsel park yardımı ile, manevralarınız sırasında araç alanına giren
engelleri algılıyor. Daha kolay manevralar için geri görüş kamerasıyla* beraber
kullanılabiliyor!
* Versiyonlara göre opsiyonel veya mevcut değil.
** Versiyonlara göre standart veya opsiyonel

1

2

1

YERİNİZİ ALIN!
Seyahat ve kaçışlar için tasarlanmış olan modüler ve fonksiyonel
Partner Tepee taşıdığı yolcu ve eşyaların sayısına göre adapte oluyor.
Modüler 5 koltuklu Partner Tepee’de 2/3-1/3 çıkartılabilir* bir banket
veya 3 bağımsız arka koltuk** ile donatılabiliyor, her koltuk maksimum
seviyede esneklik için katlanıyor ve bağımsız olarak çıkartılabiliyor.

1 Tavan rafı, güneşlik ve tavan lambası içeriyor. Üzerine konulan eşyaların çıkartılmasını
kolaylaştırmak için delikli.
2 Direksiyon arkasında kolayca erişilebilir sürücü torpido gözü 4 litrelik bir hacme sahip.
3 İki ön koltuk arasında bulunan orta konsol çıkartılabiliyor. İki adet bardak tutucuyu içeren
bir kaide üzerine klipsle sabitleniyor.

* Versiyonlara göre standart veya mevcut değil.
** Versiyonlara göre standart veya opsiyonel.

Açık veya kapalı saklama alanlarının toplam hacmi 90 litreye ulaşıyor.
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ZENITH TAVANLA
GÖKYÜZÜ KABİN İÇİNDE
Kendine özgü ve orijinal tasarımlı Partner Tepee’nin Zenith*
tavanı, dört büyük pencereden gökyüzünü görmenizi sağlıyor ve
tüm yolcuları için kabin içini bol ışık ve aydınlıkla dolduruyor. İkinci
sıranın havalandırma ızgaralarına bağlı bir ambiyans koku
dağıtıcısı kişiselleştirilmiş bir atmosfer oluşturulmasını sağlıyor.
Daha fazla işlevsellik için, Zenith* tavan akılcı donanımları
yerleştirerek ve eşya yerleştirme kapasitesini 94 litre artırarak
tavan altındaki alanı değerlendiriyor: Arka yolcuların üzerindeki
yarı saydam fonlu orta göz, arka koltuklardan ve arka kapı açık
olduğunda dışarıdan çift erişimli bagaj. Her yolcu böylece ilave
bir konfora da sahip oluyor.
80 kg yük taşıyabilen Zenith* tavanın dış barları, Partner Tepee’nin
yükleme kapasitesini artırıyor. Pratik barlar enlemesine veya
uzunlamasına yerleştirilebiliyor.
* Versiyonlara göre standart veya mevcut değil.

ÇEVRE

YAKIT TÜKETİMLERİ VE EMİSYONLAR
Performanslar

Motor tipleri

Maksimum güç - Maksimum tork hp (devir/dk)
nm (devir/dakika)

Litre olarak tüketim / 100 km*
Şehir içi

Şehir dışı

Karma

CO2 (g/km)

1.6 BlueHDi 100 hp

100 / 3750

254 / 1750

5,1

3,9

4,3

113

1.6 BlueHDi 120 hp S&S

120 / 3500

300 / 1750

4,9

4,2

4,4

115

* 99/100/CE direktifine göre ve 5 kişilik konfigürasyonda.
Yukarıdaki tabloda bulunan yakıt tüketimleri Avrupa’da satılan tüm üreticilere ve binek araçlara uygulan Avrupa şartnamesi doğrultusunda onaylanan değerlere karşılık gelmektedir. Bu
değerler farklı modelleri karşılaştırmanızı ve seçiminizi yönlendirmenizi sağlamaktadır.

- Şehir içi yakıt tüketimi, yaklaşık 4 kilometrelik şehir içi türündeki bir parkur üzerinde elde edilmiştir.
- Şehir dışı yakıt tüketimi, yaklaşık 7 kilometrelik şehir dışı parkuru üzerinde elde edilmiştir.
- Karma tüketim, iki parkurun ortalamasına yani yaklaşık 11 kilometreye karşılık gelmektedir.
Bu değerler zorlu test koşullarında ve çok sakin kullanım profili ile elde edilmiştir. Gerçek trafik koşulları, hava koşulları, aracın yük durumu, sürüş tarzı, lastiklerin basıncı, üst bagajın varlığı
(yük olmaksızın), klimanın ve/veya kaloriferin yoğun kullanımı, aracın durumu elbette onaylanandan farklı yakıt tüketimlerine yol açabilir.

PEUGEOT, düşük emisyonlu araçlardan oluşan geniş bir ürün gamı
sunmaktadır. Global satışlarının yarısından fazlası, kilometre başına
140 g'dan daha az CO2 yayan araçlardır.
Bu başarı, PEUGEOT'un öncülerinden biri olduğu, etkinliği kanıtlanmış
teknolojilere dayanmaktadır. 2000 yılından beri kullanılan ve 2.1
milyondan daha fazla araçta standart olarak bulunan Dizel Partikül
Filtresi (FAP), partikül maddelerin emisyonunu %99.99 oranında
azaltmaktadır. Kendi kendini temizleyen bir sistem olarak, motorda
yakıtın yanmasından dolayı oluşan dizel partiküllerinin yaklaşık 0.004
g/km’ye kadar düşmesini sağlamaktadır.

Motorlar
Peugeot Partner Tepee’de kullanılan Euro 6* dizel motorlardaki
BlueHDi teknolojisinde, Dizel Partikül Filtresi ile Seçici Katalitik
İndirgeme (SCR) sistemi beraber kullanılmaktadır. Bu BlueHDi
teknolojisi ile NOx (azot oksit) miktarı %90’dan daha fazla oranda
azaltılır, CO2 salınımında iyileşme sağlanır, yakıt tüketimi düşerken
partikül emisyonları %99.9 oranında azaltılmış olur.
* Euro 6, çevreyi kirletici emisyonları azaltmayı amaçlayan bir Avrupa
standardıdır.

EURO 6 MOTORLARIN ÜSTÜNLÜĞÜ
1.6L BLueHDi 100 Hp 5 iLeri manueL şanzıman
Bu motorizasyon kaliteli ve keyifli bir sürüşü garanti eder.
1.6L BLueHDi 120 Hp S&S 6 iLeri manueL şanzıman
Bu motor, 120 hp güç ve 1750 d/dak.'da 300 Nm tork ile 6 vitesli
şanzımanın mükemmel uyumu sonucunda yüksek performans
göstermektedir.

BOYUTLAR

AKILLI GÜVENLİK
Partner Tepee’nin temel özellikleri aşağıda belirtilen
sürücünün ve yolcuların güvenliğine katkıda bulunan
teknolojilerle donatıldı.
FREN SİSTEMİ
Önde 283 mm havalı diskleri ve arkada 268 mm dolu diskleri
ile Partner her durumda güçlü bir frenleme sağlıyor.
Tekerleklerin kilitlenmesini önleyen (ABS) sistemi acil fren
durumunda tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek direksiyon
hakimiyetinin korunmasını sağlıyor. Elektronik Fren Dağılımı
(EBD) özellikle virajlarda daha fazla etkinlik için fren
performansını her tekerlek bazında ayrı ayrı kontrol ediyor.
Partner Tepee’de, Acil Fren Yardımı (EBA) ani fren durumunda
fren basıncını artırıyor. Bu ilave destek sistemi duruş
mesafesinin maksimum oranda kısaltılmasını sağlıyor. Ani
yavaşlama durumunda, arkadan çarpma riskini azaltmak
amacıyla dörtlü flaşörler otomatik olarak yanıyor.
ESP (ELEKTRONİK DENGE PROGRAMI)
ESP (Elektronik denge programı), savrulma başlangıcı
algıladığında, fizik kuralları dahilinde aracı şeridinde tutar.
ESP’ye bağlı Çekiş kontrolü (ASR) tutunma kaybı durumunda
tekerleklerin patinajını önler.
YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ
Yokuş kalkış desteği (Hill Holder) %5’in üzerindeki bir
rampada, gerek ileri viteste gerekse geri viteste aracı kısa bir
süre hareketsiz tutuyor. Böylece sürücüye fren pedalından gaz
pedalına geçmesi için yeterli zaman bırakıyor.

ÇARPIŞMA DURUMUNDA KORUMA SİSTEMİ

KAFALIKLAR

Önden çarpışma durumunda, kabinin korunması için
çarpışma enerjisinin önden arkaya ilerlemesi boyunca
kademeli olarak emilmesini amaçlayan alçak, orta ve yüksek
olmak üzere üç farklı yapısal eleman seti yoluyla sağlanıyor.
Yandan çarpışma durumunda, çarpışma enerjisi aracın gövde
altından aktarılıyor. Arkadan çarpışma durumunda Partner
Tepee arka kiriş ve sonra da gövde altı parçalarının
deformasyonu sayesinde enerjinin aşamalı olarak emilmesi
için tasarlanmıştır. Devrilme sırasında, kasanın yüksek
mukavemeti sayesinde yaşam alanı korunuyor. Çarpışma
durumunda, 40 mm geri çekilen direksiyon kolonu sürücüyü
daha fazla koruyor.

Koltuk sırtlıkları ve kafalıklar çarpışma durumunda vücudun
hareketlerine eşlik edecek şekilde tasarlanmıştır.

HIZ SABİTLEYİCİ ve SINIRLAYICI
Hız sabitleyici sürücü gaz pedalına dokunmadığı sürece sabit
bir hızı korur. Hız sınırlayıcı ise aracın azami hızını önceden
programlanan bir hız değeriyle sınırlar.

VİRAJ AYDINLATMALI ÖN SİS FARLARI*
Yolda yüksek güvenlik ve daha iyi görüş alanı sağlamak üzere,
aracın hızı 40 km/s’nin altındayken ön sis farının ışık demeti
virajın içini aydınlatıyor. Bu ilave aydınlatma şehir içi
kullanımda, kavşaklarda, virajlı yollarda ve park manevraları
sırasında özellikle fayda sağlıyor.
* Versiyona göre standart veya opsiyonel

HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA
Partner Tepee aynı zamanda araca veya içerebileceği yüklere
yönelik hırsızlık riskini azaltacak şekilde tasarlandı. Standart
merkezi kilitlemede kapı üzerinde çekme kolu bulunmuyor.
Yine gösterge paneli üzerinde bir kilitleme butonu bulunuyor.
Merkezi kilit araç 10 km/h hızı aştığında otomatik olarak
devreye giriyor. İki düğmeli uzaktan kumanda aracın tüm
kapılarının kilitlenmesini veya açılmasını sağlıyor ve aksesuar
olarak bir uyarı sistemi bulunuyor.

HAVA YASTIKLARI
Sürücü ve yolcu hava yastıklarının yanı sıra, Partner Tepee
yan* hava yastığı ile de sunulabiliyor.
* Versiyonlara göre standart veya opsiyonel.

ISOFIX SABİTLEMELER
İkinci sıranın iki yan koltuğunun minder ve sırtlığı arasında
bulunan Isofix tespit noktaları emniyet kemerleri ile
sabitlenmelerine gerek olmadan iki çocuk koltuğunun
takılmasına olanak veriyor.

RENKLER

OPAK RENKLER

Beyaz (Alp)

Kırmızı (Ardent)

Siyah (Onyx)

Gri (Bronz)

Mavi (Boğaziçi)

Gri (Tekno)

Gri (Köpekbalığı)

METALİK RENKLER
(Opsiyon olarak)

Gri (Alüminyum)

Gri (Titanyum)
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JANTLAR & JANT KAPAKLARI

15“ Nateo Jant kapağı

DÖŞEMELER
16“ Managua alüminyum jant

ŞEBEKE VE HİZMETLER

AKSESUARLAR

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?

1 – Tavan barı – Bisiklet Taşıyıcı
2 – Tetrax akıllı telefon tutucu
3 – Tavan bagajı
4 – Sigara kiti (küllük + çakmak)
5 – Bagaj örtüsü
6 – Multimedya ekran tutucu
7 – Çeki demiri - Bisiklet taşıyıcı

Huzur Ve GÜVeniniz iÇin(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 KONTRATLARI
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 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 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 servislerinde 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 YARDIM (4)
Tek bir aramayla Fransa ve tüm

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ
Aracınızın bakımını PEUGEOT şebekesinde
yaptırmak PEUGEOT’nuza mükemmelen
adapte olan orijinal yedek parça kullanan
profesyoneller tarafından gerçekleştirilen
kaliteli hizmetler güvencesidir.

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

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
IPSOS şirketi, otomobilinizde
gerçekleştirilen bir Satış Sonrası hizmetini
izleyen günlerde sizi arayabilir. Sorulara
cevap vererek, Peugeot Servis kalitesinin
arttırılmasına katkıda bulunacaksınız.

zeVKiniz iÇin
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.

1

ÇeVre iÇin
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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 – ORIAS 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.
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Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu dokümanın basımı sırasında mevcut ola 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.

