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FƏRQLİ PEUGEOT STİLİ.
Dizaynda kompromis yoxdur. Eleqant, möhkəm, çevik və güclü PEUGEOT Rifter 
MPV universallıq üçün seçimdir. Qısa, yüksək kapotu və artırılmış klirensi ilə o, 
cəsarətlə bütün yol* avtomobillərinin üslublarını özündə cəmləşdirir.

100% RƏQƏMSAL ALƏTLƏR PANELİ
Kombinasiya seqmentində bir ilk olan 100% rəqəmsal alətlər panelinə məhz siz sahib ola bilərsiniz. Alətlər 
panelində 10 düymlük yüksək dəqiqlikli rəqəmsal planşet quraşdırılmışdır.
PEUGEOT markasının qrafik dizayn baxımından ən son yenilikləri özündə cəmləşdirən informasiya ekranı 
tamamilə konfiqurasiya edilə və fərdiləşdirilə bilər .Alət panelində sükandakı fırlanan düymə vasitəsilə əldə 
oluna bilən bir neçə displey rejimi var ki, bu da sizə PEUGEOT i -Cockpit® “a la carte” avtomobilinizi tərtib 
etməyə imkan verir. Buna misal olaraq, naviqasiyanın “xüsusilə hazırlanmış” təşviqi, elektrik axınlarının 
idarə edilməsi və ya sürücülük yardım sistemləri və s. göstərilə bilər.

*Versiyaya görə dəyişə bilər.*Versiyaya görə dəyişə bilər.
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DAHA ÇOX SADƏLİK ÜÇÜN AĞILLI 
KƏŞFLƏR.
7 oturacağı qədər və iki uzunluqda (st andart və uzun) 
olan PEUGEOT RIFTER və yeni PEUGEOT e-RIFTER 
olduqca uyğunlaşdırıla bilir. Qabaq sərnişin oturacağı və 
arxa oturacaq 2/3-1/3 və ya 3 fərdi oturacaq şəklində 
qatlana bilən Magic Flat sistemi və 2 fərdi çıxarıla bilən 
oturacaqla üçüncü sıra: onun konfiqurasiyasına siz qərar 
verirsiniz. Onun yük yeri 775 ilə 3500 litr arasında və 5 
nəfərlik Long versiyası üçün 4000 litrə qədər böyük tutum 
təklif edir. Nəhayət, açılan arxa ekran, aşağı baqaj altlığı 
və düz döşəmə yükləmə və boşaltma işlərini asanlaşdırır.

*Standart olaraq verilir, istəyə bağlıdır və ya versiyadan asılı olaraq mövcud deyil.
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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.




