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PEUGEOT Partner Van, öz sinfində imtiyazlı və yüksək 
səviyyəli erqonomikanı təqdim edən və dizaynı ilə bütün 
diqqətləri cəlb edən PEUGEOT i-Cockpit® ilə tamamilə yeni bir 
sürücülük təcrübəsi təqdim edir.
EHTİYACLARINIZA GÖRƏ SEÇİM EDİN
PEUGEOT Partner sizin xüsusi istifadə ehtiyaclarınıza üstün 
modulluq həlləri və avadanlıqları ilə cavab verir.

Yeni Partner Van “2019-cu ilin Beynəlxalq 
Kommersiya Mükafatı” aldı
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Beynəlxalq ilin Vanı mükafatının münsiflər heyəti yüngül kommersiya nəqliyyat vasitələri haqqında ekspert 25 müstəqil jurnalist və jurnal redaktorundan ibarətdir.

YENİ PEUGEOT PARTNER VAN
2019 İLİN BEYNƏLXALQ KOMMERSİYA MAŞINI SEÇİLDİ

Yeni Peugeot Partner Van, öz sinfində birinci olan imtiyazlı və üst səviyyə erqonomika təklif edən Peugeot 
i -Cockpit® ilə ən yeni bir sürücülük təcrübəsi təqdim edir və dizaynı ilə bütün diqqətləri cəlb edir.

YOLA ÇIXMADAN ƏVVƏL MÜKAFAT ALMIŞDIR.

Yeni Peugeot Partner Van 1992-ci ildən bəri keçirilən Beynəlxalq İlin Van Mükafatını qazanan 
5-ci Peugeot furqon modelidir.

Üstəlik, bu mükafatla yeni Peugeot Partner Van hər bir biznes peşəkarı üçün ən səmərəli 
konfiqurasiyanı təklif edərək, yüngül ticari avtomobil sinfinə yeni nəfəs gətirir.
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* Versiyona göre standart veya mevcut değildir.(1) Versiyalara görə dəyişə bilər.

KİLOMETRLƏRİ BİTİRMƏK ÜÇÜN 

PEUGEOT Partner-in ASFALT versiyası,  avtomobilində 
uzun müddət vaxt keçirən və hər şeydən əvvəl rahatlıq və 
təhlükəsizlik tələb edən peşəkarlar üçün nəzərdə tutulub.

YOLA BAŞQA BUCAQDAN BAXIN 

Asfalt versiyada standart olaraq Surround Rear Vision 
mövcuddur. Bu, panel furqonların sürücüləri üçün kor 
nöqtələri məhdudlaşdıran yenilikçi funksiyadır.
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GÖZLƏR

Sürücünün görmə sahəsindəki yuxarı hissədəki alətlər paneli ilə siz gözlərinizi yoldan 
ayırmadan vacib məlumatları oxuyaraq daha təhlükəsiz və rahat sürüş təcrübəsi 
əldə edə bilərsiniz.
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(1) Modeldən və təyinat ölkəsindən asılı olaraq standart və ya əlavə olaraq mövcuddur.

SƏRBƏST TƏŞKİLATLANMIŞ 

Geniş yükləmə qabiliyyəti və istifadə edilə bilən həcmi ilə PEUGEOT PARTNER 
həddindən artıq yüklənmə göstəricisi ilə təchiz edilmişdir: bu xüsusilə innovativ bort 

texnologiyası avtomobilinizi işə saldıqda və dayandırdıqda yük bölməsindən 
çəkisini xüsusi idarəetmə vasitəsi ilə avtomatik olaraq ölçülməsini təmin edir və 

vizual xəbərdarlıq edir. Həddindən artıq yüklənmənin qarşısını alaraq, bu alət 
təhlükəsizliyi tam təmin edir, pisləşmiş yol tutuşunun və bununla bağlı risklərin 

(şinlərin partlaması, vaxtından əvvəl aşınması və ya daha çox yanacaq sərfiyyatı) 
qarşısını alır. 

Seqment miqyaslı kommunal avtomobil bazarında yeni və unikal olan bu 
avadanlıq istəyə bağlıdır. Multiflex dəzgahı (1) 3 nəfərə qədər yerləşdirə bilər və ya 

siz onun arxalığını aşağı əyməklə istifadəyə yararlı uzunluğu və ya oturacağını 
qaldıraraq istifadəyə yararlı həcmi artıra bilərsiniz. 

ƏLLƏR

Kompakt ikiqat düz sükan çarxı sayəsində, dinamik və 
intuitiv idarəetməni təmin edən və konsentrasiyanı artıran 
hər şey barmaqlarınızın ucundadır. Sürücü ilə üzbəüz üst 
konsolun mərkəzində yerləşən 8 düymlük (1) və ya 10 
düymlük (1) sensor ekran əsas funksiyalara birbaşa çıxış 
imkanı verir: radio, naviqasiya, avtomobil parametrləri, 
telefon və s.
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HƏRƏKƏT ÜÇÜN DİZAYN EDİLMİŞDİR.

Yeni Peugeot Partner Van, ən son avtomobil modellərində istifadə edilən EMP2 
platformasının versiyasına əsaslanır. Geniş döşəmə sahəsi, daha qısa qanadları 
və 11,5 metr dönmə radiusu ilə daha asan manevr etməyə imkan verir və 
yükləriniz üçün daha böyük yükləmə sahəsi təklif edir.
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EKONOMİK  VƏ SƏMƏRƏLİ MÜHƏRRİK.

Avtomobilin arxitekturasına və çəkisinin optimallaşdırılmasına dair araşdırmalar 
sayəsində yanacaq sərfiyyatı və CO2 emissiyaları optimallaşdırıldı. Yeni Peugeot 
Partner Van mühərriki ən son emissiya standartlarına cavab verir. 1,6 litrlik 
BlueHDi Dizel mühərriki hissəcik filtri (DPF) və selektiv katalitik reduksiya sistemi 
(SCR) ilə təchiz olunub. Bu texnologiya mühərrik işə düşən kimi işlənmiş qazla 
birlikdə havaya atılan çirkləndiriciləri azaldır.
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B A Ş D A N  S O N A D Ə K  S İ Z İ N L Ə .  

ŞƏBƏKƏ VƏ XİDMƏTLƏR

Peugeot seçmək: geniş xidmət şəbəkəsindən 
faydalanaraq, gözəl qarşılama, peşəkarlıq, aparat 
məhsuldarlığı və xidmət keyfiyyətinin sizi sevindirməsi 
deməkdir. Beləliklə, sizi dinləyən, ehtiyaclarınızı 
anlayan və effektiv cavab verən bir mütəxəssislə 
əlaqə saxladığınızdan əmin olacaqsınız. 
Uzunmüddətli bir əməkdaşlıq üçün daha yaxşı hansı 
inam göstəricisi ola bilər?

SİZİN RAHATLIĞINIZ ÜÇÜN

ISTEHSALÇININ ZƏMANƏTİ

Peugeot-da keyfiyyət həm də həyat tərzidir. 
Fransada, qərbi Avropa ölkələrində və Azərbaycanda 
(2), yeni avtomobiliniz istehsal xətalarına qarşı heç bir 
sürüş məhdudiyyəti olmadan 2 il müddətində ehtiyat 
hissələri və iş keyfiyyəti zəmanət altındadır. Boya 
istehsalçısının zəmanəti minik avtomobilləri üçün 3 
ildir. İstehsalçının paslanmaya qarşı zəmanəti minik 
avtomobilləri üçün 12 ildir.

PEUGEOT XİDMƏT MÜQAVİLƏLƏRİ

Zəmanətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, əl avə 
baxış and texniki baxış rahat sürücülük təcrübəsi 
üçün üç unikal və şəxsi formuldur. Problem 
yarandıqda yardımdan bərpaya, köhnəlmiş hissələrin 
dəyişdirilməsindən texniki xidmətə qədər 
avtomobilinizə müdaxilə səviyyəsini siz seçirsiniz və 
həmişə Peugeot keyfiyyət zəmanətindən 
faydalanırsınız. Azad dünyanın qapıları isə sözün əsl 
mənasında üzünüzə açılır.

PEUGEOT SATIŞDAN SONRA XİDMƏT

Avtomobilinizə Peugeot şəbəkəsində texniki xidmət 
göstərilməsi Peugeot-da uyğun hissələrdən istifadə 
edərək keyfiyyətli xidmət göstərən peşəkarların 
zəmanətidir. Peugeot-un bütün seriyalarını tanıyan və 
daim ən son texnologiyalar üzrə təlim keçən ekspert 
mexanik, texnik və kuzov ustası dəstəyi verilir. 
İstehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş materiallar və 
alətlər, Peugeot zəmanəti bütün Peugeot şəbəkəsində 
bir illik ehtiyat hissələri və peşəkar ustalıq deməkdir. 
Hər bir avtomobil üçün İstehsalçının spesifikasiyasına, 
təmir prosesinə və Peugeot tərəfindən tənzimlənən 
standartlara uyğun ehtiyat hissələri seçimi ciddi 
şəkildə tətbiq edilir. Boya və digər seçimlər 
istehsalçının tövsiyələrinə uyğun olaraq, aşınmaya 
qarşı zəmanətin qorunması ilə təklif olunur.

ZÖVQÜNÜZ ÜÇÜN

PEUGEOT BUTİKİ

Avtomobiliniz üçün xüsusi olaraq hazırlanmış Peugeot 
orijinal aksesuarlarının və avadanlıqlarının zəngin 
çeşidi. Özünüzə və ya yaxınlarınıza hədiyyə etmək 
üçün Peugeot imic məhsulları palitrası üçün 
www.peugeot.az ünvanına da baxın.

PEUGEOT İNTERNET

Peugeot-nu onlayn kəşf edin, bizim ünvana klikləyin: 
www.peugeot.az 

MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİNİN ÖLÇÜLMƏSİ

Peugeot Azərbaycan şirkəti avtomobilinizdə həyata 
keçirilən satış sonrası xidmətdən sonrakı günlərdə 
sizinlə əlaqə saxlaya bilər. Suallara cavab verməklə siz 
Peugeot xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 
töhfə verə bilərsiniz.

ƏTRAF MÜHİT ÜÇÜN

Peugeot şəbəkəsi aşağıdakı təcrübələr vasitəsilə 
gündəlik həyatda ətraf mühiti daha yaxşı qorumağa 
çalışır:

- Tullantıları növlərinə və təhlükə dərəcəsinə görə 
ayırır və toplanmasını təmin etməklə müvafiq 
emal bölmələrinə yönləndirir.

- Tullantıların ideal şəkildə istifadə edilməsini və ən 
yaxşı şəraitdə utilizasiyasını təmin etmək üçün 
administrasiya (6) tərəfindən müvafiq qaydada 
icazə verilmiş xidmət təminatçılarına toplama və 
emal xidmətləri göstərir.

- Ciddi təhlükəsizlik şərtlərinə riayət etməklə və ya 
əvəzinə ekoloji cəhətdən təmiz əvəzedicilərdən 
istifadə etməklə kimyəvi məhsulların istifadəsi ilə 
bağlı riskləri nəzarət altında saxlayır.

- Sizə Peugeot standart ehtiyat hissələri(7) və ya 
texnika(8) çeşidli qulluq vasitələri kimi ətraf 
mühitin mühafizəsi həllərini təklif edir.




