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Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, broşür basıldığında ge-
çerli 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, ekip-
manlarda, opsiyon ve renklerde değişikliklere gidebilir.
Günümüz fotoğraf tab etme teknikleri, renkleri aslına ta-
mamıyla uygun olarak verememektedir. Genel bilgi içe-
ren 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 ol-
madan çoğaltılamaz.



YOLCULUĞA
DAVET
PEUGEOT Expert Traveller ile,
yolculuğun ve geniş yaşam
alanlarının modern vizyonunu
keşfedin.

İddialı bir tasarım,
PEUGEOT’nun üstün bilgi
birikiminin oluşturduğu saygı
uyandıran performans,
BlueHDi Euro 6 motor
sistemi, üst sınıf ambiyans ve
konfor seviyesi… 

Ek olarak yüke bağlı değişken
amortisörlere sahip bağımsız
araç süspansiyonu ile üstün
yol tutuş ve sürüş konforu...

Tüm bu özellikler size keyifli
bir yolculuk sunmak için
birleştirildi.



zArAfET VE
MODErNLİK
Peugeot Expert Traveller ile iş
seyahati konforlu ve keyiflidir.

Modern ve zarif silüetiyle size
kalabalık yolculuklarınız için en
keyifli ortamı sunar.

Yeni dikey ızgarası, LED gündüz
farları ve  Xenon* farlarıyla,
PEUGEOT Expert Traveller, stilini
zarifçe sergiler. 

17 inçlik alaşımlı jantlar* ve ekstra
koyulaştırılmış renkli arka camları
şık dizaynını daha da ortaya çıkarır. 

PEUGEOT Expert Traveller Uzun
versiyon olarak (5,30 m)
sunulmaktadır. 1,9 m ile
sınırlandırılmış tavan yüksekliği
sayesinde, şehrin merkezindeki
otoparklara ve ticaret merkezlerine
veya havaalanlarına giriş mümkün
olur. 

*İsteğe bağlı.



YOLCULArIN
KONfOrU
Eller serbest otomatik sürgülü yan
kapılar ile*, kollarınız doluyken bile,
PEUGEOT Expert Traveller’in
kapılarını açabilir veya
kapayabilirsiniz. Bu yeni donanım,
aracın arka tamponunun altında
basit bir ayak hareketi ile sürgülü
yan kapıların kilidini çözer ve kapıları
açar. Bunun için, elektronik anahtarın
üzerinizde olması yeterlidir.

Aracın içine girince, kapı kolunu
çekmeye gerek bulunmamaktadır.
Gösterge paneli üzerine
yerleştirilmiş butona basıldığında,
kapılar otomatik olarak açılır,
Peugeot Expert Traveller Eller
Serbest Giriş ve Çalıştırma
sisteminizi başlatır. 

Bagaj kapısını açmak için oldukça
dar park alanlarında, bagaja kolayca
ulaşmak için, arka cam açılır*. 
PEUGEOT Expert Traveller

birbirinden bağımsız karartmalı iki
parça cam tavan* sayesinde kabine
aydınlık ve gökyüzüne doğru
panoramik bir görüş sunar. Ekstra
karartılmış renkli arka camlar
yolculara, manzaradan bütünüyle
faydalanma imkanı sunarken
dışarıdan da iç mekanın görülmesini
engeller.

Yolcuların araç içerisinde kendilerini
daha iyi hissetmeleri için, PEUGEOT
Expert Traveller yolcu bölümünden
kumanda edilebilen ilave klima ile
donatılmıştır ve arka bölgeye
yumuşak üfleme özelliğine sahiptir. 

*İsteğe bağlı.



KONfOrLU VE
İNTErNETE BAĞLI
YOLCULUKLAr

* İsteğe bağlı.
(1) Sadece MirrorLink®, Apple CarPlayTM ya da Android Auto sertifikalı uygulamalar, duruma göre,
araç dururken veya hareket halindeyken çalışır. Araç hareket halindeyken, ilgili uygulamaların bazı
fonksiyonları engellenmiştir. Akıllı telefonlarınızdan ücretsiz olarak ulaşılabilen bazı içerik türleri bir
MirrorLink® veya Apple CarPlayTM sertifikalı muadil bir uygulamanın ücretli aboneliğini gerektirir.
Mirror Screen fonksiyonu MirrorLink® uyumlu Android, Blackberry ve Windows Phone telefonları
için, telefon iOS yazılım sistemliyse Apple CarPlayTM ile, MirrorLink® teknolojisi aracılığıyla,
operatörüyle bir internet bağlantısı olan bir telefon aboneliğinin olması şartıyla, çalışır. Daha çok
bilgi için http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/ adresine başvurunuz. 

İç mekanda, PEUGEOT Expert
Traveller sürüş konforu sunar. Alçak
kapı eşiği yola hakim yüksek oturma
pozisyonuna geçişi
kolaylaştırmaktadır. 

Arkanıza yaslanın ve sürüş keyfinin
tadını çıkarmaya başlayın: İnce ve
modern çizgili sürücü kabini zarif
malzemelerle donatılmıştır. 2.0
BlueHDi 180 beygirlik motora bağlı
yeni EAT6 tam otomatik şanzıman
mükemmel bir akışkanlığı ve yüksek
düzeydeki kullanım keyfini garanti
ederek, daha hızlı vites değişimlerine
olanak sağlayan Quickshift
teknolojisine sahiptir. 

Ergonomik unsurlar, head-up bilgi
ekranı* ve 7 inç büyüklüğünde
dokunmatik ekran gibi donanımlar
daima elinizin ve görüşünüzün altında

bulunur.
Ses tanıma sistemli yeni nesil 3D
navigasyon size, daha rahat yolculuk
imkanı sunar.

Mirror Screen (1)

Dokunmatik ekran aynı zamanda size
Apple CarPlayTM, MirrorLink® ya da
Android Auto(1) donanımlı akıllı
telefonunuzun uygulamalarından
yararlanma olanağını da sağlar.  



Sezgisel Bir Sürüş Keyfi 
Daha konforlu ve güvenli bir sürüş için, PEUGEOT Expert
Traveller çok sayıda son nesil sürüş destek sistemleriyle
donatılmıştır.    

Hız Levhası Tanıma Sistemi*  
Peugeot Expert Traveller’ın çok fonksiyonlu hız kamerası,
hız sınırı levhasını önceden tanır ve sizi, limit konusunda
gözlerinizi yoldan ayırmanıza gerek kalmadan bilgilendirir.
Okunan değer aktifse hız sabitleyicinize veya sınırlayıcınıza
referans değer olarak önerilir.

VisioPark 1
Geri görüş kamerası geri vitese geçişten itibaren otomatik bir
şekilde çalışmaya başlar. Kamera sistemi, aracın arka kısmını
ve çevresini 180° açıyla kuş bakışı sunar. Geri görüş
direksiyonla birlikte hareket eden kılavuz çizgilerini içerir.
Aracın arka tarafında bir engel algılandığında, sistem
kendiliğinden otomatik zoom fonksiyonunu, istenirse başka
görüş açıları eşliğinde, çalıştırır. 

Aktif Güvenlik Freni
Aktif Güvenlik freni * ani bir çarpışma riskinin algılanması halinde,
yeni nesil acil otomatik fren sistemidir. radar kamera hareketli veya
sabit her türlü engeli algılar. Sürücünün fren yapmaması veya
yeterince güçlü fren yapmaması durumunda, sistem sürücünün yerine
frenleme yapar. 30km/s'in altındaki hızlarda çarpışmayı muhtemelen
önler, bu hızın üzerinde ise çarpmanın etkisini hafifletmeye yardımcı
olur.

Şerit Takip Sistemi* 
Sinyalin aktif olmaması halinde, yoldaki beyaz kesik veya düz
şeritlerin farkında olmadan aşıldığını algılama olanağı sağlar.
Sürücünün uyuklaması veya konsantrasyonunun kaybı halinde, sesli
ve görsel uyarı özellikle çok yararlı olmaktadır.

Kör Nokta Uyarı Sistemi
Aracınızın ön ve arka tamponuna yerleştirilmiş 4 sensör sayesinde,
kör nokta uyarı sistemi yolculuk sırasında, sağ ve sol kör noktalarda
bir aracın varlığı hakkında bilgi verir. Bu durumda, sizi uyarmak için, dış
aynalardan birinde ya da gösterge panelinde ışıklı bir sinyal belirir. 

Head-up Bilgi Ekranı 
Head-up bilgi ekranı* sürücünün görüş alanına yerleştirilmiş açılıp
kapanabilen ekran üzerinden, sürüşle ilgili, hız, hız sabitleyicisi veya
sınırlayıcısı ile ilgili temel bilgileri sunar. Her zaman daha güvenli bir
sürüş için, tüm bilgiler gözünüzün önünde bulunur.

Akıllı Işık Sistemi 
Sistem* gece aktif olur ve kamera tarafından algılanan diğer araçlara
bağlı olarak,  uzun huzmeli farlardan kısa huzmeli farlara ve tersine
otomatik olarak geçer.  

Cruise Control / Hız Sabitleme ve Sınırlama
Bu sistem* aracınızın seyir hızını 20 km/s hıza kadar değiştirerek,
önünüzdeki araç ile aranızdaki güvenlik mesafesini korumanıza olanak
sağlar.  

Bu sistemde aktif fren yapılmaz. Bu sistem özellikle akan ya da yarı
yoğun trafik hallerine adapte olur.  

Hava Yastıkları 
PEUGEOT Expert Traveller 4 hava yastığı ile donatılmıştır.:

- Önden bir çarpma halinde, sürücünün ve yolcunun başını ve
göğsünü korumak için, 2 ön hava yastığı,
- Yandan bir çarpma halinde, sürücüyü ve yolcuyu korumak için,
2 perde hava yastığı,

Güvenlik konusunda ise, çok sayıdaki donanımlarının ötesinde, yeni
şasisi ve güçlendirilmiş yapısıyla, PEUGEOT Expert Traveller
EuroNCAP çarpışma testlerinden “5 Yıldız” almıştır. 

TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK 



8+1 KİŞİLİK KAPASİTE!
PEUGEOT Expert Traveller ile yolcularınıza ileri düzeyde yolculuk
keyfi sunun: Kısa mesafeli havaalanı yolculukları, şehir gezileri, 
çok bagajlı hobi seyahatleri, uzun mesafeli ulaşım.

PEUGEOT Expert Traveller tüm gereksinimlerinize adapte olur.  

Benzersiz yolculuk keyfi sürmek için arka bölümde bulunan her iki
sıradaki koltukları dilediğiniz gibi yatırabilir, katlayabilir ve
çıkarabilirsiniz. Bu sayede ihtiyacınıza göre iç hacmi değiştirmek
mümkün olur.

Üçüncü sıraya erişim kolaylığı dikkat çekicidir. Tek bir hareketle
koltuğu katlar ve arka koltuğa doğru geniş bir geçiş sağlar.



PEUGEOT VE ÇEVrE

PEUGEOT düşük emisyonlu ürün gamı sunmaktadır: Dünyada
satılan araçlarının yarısından fazlası km’de 140 gramdan az CO2
emisyon değeri sunan araçlara ilişkindir. Bu performans,
PEUGEOT’nun da öncülerinden biri olduğu kanıtlanmış
teknolojilere dayanmaktadır. 2000 yılında lanse edilmiş olan ve
Dizel Partikül filtresi ile donatılmış dizel motoru, günümüze kadar
geniş model gamına hitap eden 2,1 milyondan fazla araç üzerinde
kullanılmıştır.

Motor Teknolojileri 
Yeni PEUGEOT Expert Traveller’de yeni teknolojiler sunulmaktadır.
Bunlardan biri de,  Euro 6* Diesel motor teknolojisi olarak da
adlandırılan BlueHDi versiyonlarıdır. SCr (Seçici Katalitik
İndirgeme **) teknolojisinin ve ek bir parçacık filtresinin eşsiz
birleşimiyle BlueHDi teknolojisi yakıt tüketimini azaltmaya, azot
oksit (NOx) emisyonlarını %90’a kadar kesmeye, CO2
emisyonlarını optimize etmeye olanak sağlar.  

PEUGEOT Expert Traveller özellikle optimize edilmiş akaryakıt
tüketimi ve motor sistemlerine göre*** 20.000 km veya 1 yıllık

bakım aralığı sayesinde, rekabete açık bir şekilde kullanım
maliyetini düşürür.  
22,4 lt kapasiteli AdBlue deposu 15.000 km’lik bir yolculuğa
olanak sağlar. AdBlue dolumu orta direk üzerinde yer alan
doldurma kapağı sayesinde kolayca yapılır.

* Euro 6 çevreyi kirleten emisyonları azaltmayı hedefleyen bir Avrupa normudur.
**SCr (Seçici Katalitik İndirgeme).
*** BlueHDi S&S 180 ch EAT6.motoru için 30.000 km. bakımı yapılır. 

Modüler ve etkileyici yeni bir platform 
EMP2 modüler platformuna adapte edilmiş yeni şasisi yüksek bir
etki seviyesini temin eder. Sınıfında en ekonomik yakıt tüketim
değerlerine ve aynı zamanda tüm yolcular için azami konfor ile
araç sürüş keyfine olanak sağlar. 

Akaryakıt Tüketimleri ve Emisyonları* (1)

Motor Şekilleri Şehir içi
(l/100km)

Şehirler arası
(l/100km)

Karışık
(l/100km)

Karışık devirde CO2
emisyonu (g/km)) 

2.0 BlueHDi 150 S&S  6 İleri Manuel 5,9 5,3 5,5 143

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6 Tam Otomatik 6,3 5,5 5,9 155 

(1) 99/100/CE Yönergesine göre 



rENKLEr JANTLAr & JANT KAPAKLArI DÖŞEME

16 inç San francisco Jant Kapağı 

Beyaz (Alp) Mavi (Okyanus) Siyah (Onyx)

Gri (Alüminyum) Kahverengi (Meşe) Gri (İpek) 

Kırmızı (Mercan) 

Gri (Platinyum) 

17 inç Miami Jant Kapağı 

17 inç Phoenix Alaşımlı jant 

Meltem Kumaş Döşeme 



AKSESUArLAr
1 – Bagaj havuzu
2 – Askı
3 – Akıllı telefon tutucusu
4 – Tablet tutucusu

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) 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.

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.

PEUGEOT İNTErNET
Peugeot’yu İnternet üzerinden keşfedin,
adresimize 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 bulunabilirsiniz.

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.

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 KONTrATLArI 
Garanti Uzatma, Öngörü ve Bakım,
kafanızın rahat olması için üç özel formül.
Arıza durumunda yardım hizmetinden
rehabilitasyona, aşınan parçaların
değiştirilmesinden bakıma kadar, aracınız
üzerindeki müdahale seviyesini siz seçer ve
her zaman PEUGEOT kalite garantisinden
yararlanırsınız. Ve tam bir özgürlük dünyası
size açılır.

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).

PEUGEOT YArDIM (4)
Tek bir aramayla fransa ve tüm

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 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.

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

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.

ZEVKİNİZ İÇİN

ÇEVRE İÇİN 

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.

ŞEBEKE VE HİZMETLER 


