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PEUGEOT Expert Combi Van sizin gündəlik və iş 
həyatınızı asanlaşdırmaq üçün peşəkar şəkildə 
hazırlanmışdır. Unikal texnoloji xüsusiyyətləri və 
üstün sürmə rahatlığını özündə birləşdirən bu unikal 
dizayn həm də böyük daxili həcmi ilə genişlik təklif 
edir. Şəhərdə istifadəyə uyğunluğu ilə gündəlik 
həyatınıza asanlıqla inteqrasiya edilən PEUGEOT 
Expert Kombi Van bütün səyahətlərinizə zövq qatır. 
Ticarət peşəkarları üçün hazırlanmış bu avtomobil 
sizin sürüşünüzü təhlükəsiz və rahat edir.

100% elektrik e-Expert
ASFALT EXPERT
URBAN EXPERT
Kokpit
Moduwork konsepsiyası
Ekspert çeşidi
İnsanların daşınması
Konversiya edilmiş nəqliyyat vasitələri
Mühərriklər
Fərdiləşdirmə
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HƏR İSTİFADƏ ÜÇÜN COMBİ
Cəmi 1,90 m hündürlüyü sayəsində asan şəhər səyahətindən və çoxmərtəbəli 
parkinqdən həzz alın.
PEUGEOT Expert Combi və e-Expert Combi həmçinin qızdırılan arxa ekranlı 50/50 şüşəli 
qapılar və siləcəklər ilə təchiz oluna bilər. Yükləri baqaj sahəsinə yükləmək heç bu qədər 
sadə olmamışdı!

TAM ELEKTRİK İMKANI VƏ ZƏRİFLİK
Elektrik qapağı rahat şarj edilə bilməsi üçün, sürücü tərəfində ön 
hissədə yerləşdirilib. PEUGEOT e-Expert özünün fərqli “e-Expert” 
monoqramı ilə tanınır. 
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EXPERT ASPHALT 
ASPHALT versiyası avtomobildə olarkən zamanın keçməyinə nəzarət etməyən və hər şeydən öncə 
rahatlıq və təhlükəsizlik axtaran peşəkarlar üçün nəzərdə tutulub. Çoxsaylı idarəetmə vasitələri ilə 
siz kilometrləri tam rahatlıqla qət edirsiniz. Onun iddialı dizaynı və ön hissədə hündürdə 
yerləşdirilmiş şaquli radiator barmaqlığı onun görünüşünə güc qatır. PEUGEOT Expert-in güc və 
ifadə tərzi ilə seçilən axarlı xətləri geniş və funksional interyerə işarə edir..

ZƏRİFLİKLƏ
Pack Look(1) və LED işıq işarələri avtomobilinizə əlavə 
zəriflik qatır.

(1)Istəkdən asılı olaraq korpus rənginə boyanmış ön və arxa bamperlər, LED işıq 
işarəsi, duman əleyhinə faralar, ön hissədə xrom radiator barmaqlıqlar, güzgü 
qapaqları, qapı tutacaqları və yan qəliblər uzun Expert modeli istisna olmaqla, 
bütün digər yük modellərində 



DAHA ÇOX ELASTİKLİK ÜÇÜN DAHA ÇOX MODULYARLIQ
PEUGEOT Expert Combi və e-Expert Combi-nin içərisində, oturacaqların üçüncü sırasına daxil 
olmaq asanlığı xüsusi diqqət çəkir. Sadələşdirilmiş idarə etmə düymələri ikinci cərgənin 
oturacağını uzaqlaşdıraraq arxa oturacaq üçün geniş çıxış açır.

Tam çıxarıla bilən arxa oturacaqları ilə PEUGEOT Expert Combi və e-Expert Combi MPV-lər bir sıra 
konfiqurasiyalarda mövcuddur, məsələn:

• Ön ikiyerli geniş sərnişin oturacağı (1) və ya ön sırada 
fərdi oturacaqlar

• İkinci cərgədəki ayrı skamyaşəkilli oturacaq və üçüncü 
cərgədə tək oturacaq

(1) ≤ 1,90 m korpus rənginə boyanmışdır. Artan yük daşıma və üstəlik, 20 mm-lik qaldırıcı ilə yerə toxunuş zamanı bu 
girişə zəmanət vermir. 

YIĞCAM URBAN MODELİ
4.60 m uzunluğunda olan Compacte Urban modeli asanlıqla hərəkət etməyə imkan verir. Siz 
həmçinin onun gücünə də arxalana bilərsiniz : PEUGEOT Expert Urban modeli 1400 kq-a qədər 
yük daşıya, 5,1 m3  həcmə (1) və 3,32 m-qədər uzunluğa (1) malikdir. Expert Urban modeli 
standart olaraq Visiopark 1 arxa kamera və ADML(2) ilə təchiz edilmişdir. 

(1) Moduwork seçimi ilə.
(2) ADML: sərbəst (hands free) giriş və işə 

salma.
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ÇOX RAHAT İDARƏETMƏ 

PEUGEOT Expert və PEUGEOT e-Expert 
içəridə idaəetmə rahatlığını, pilləkən isə 
yola hakim olan yüksək oturacağa 
rahatlıqla girişi təmin edir. Tipik sedan 
idarəetmə məkanına uyğun funksional 
və erqonomik idarəetmə məkanı və bol 
saxlama yeri təklif edir. 

TAM TƏKAMÜLLÜ 
COCKPİT

PEUGEOT e-Expert-in mərkəzi idarəetmə 
sistemi aşağıdakıları özündə cəmləşdirir :

• Mükəmməl inteqrasiya olunmuş və
erqonomik "e-Toggle" sürət qutusu
idarəsi park / geri / neytral /İdarəetmə və
əyləc funksiyalarına giriş imkanı verir.

• 3 seçici idarəetmə rejimi.
• Yuxarı hissədə saxlama

Standart olaraq mövcud olan elektrik 
dayanacaq əyləcinə gəldikdə isə, 
onun işləməsi avtomatikdir və buna 
görə də istifadəsi çox asandır. 



XÜSUSİ KOMBİNASİYALAR
PEUGEOT e-Expert kokpitindəki 3,5 düymlük rəngli matriks alətlər paneli batareyaya 
qənaət səviyyəsi və gücölçən (Charge/Eco/Power (1)) kimi vacib idarəetmə məlumatlarını 
real vaxt rejimində göstərir. 

(1) ŞARJ ETMƏ: batareyanın doldurulması / qismən doldurulması - ECO: enerjinin optimallaşdırılması – POWER: maksimum 
güc.

SENSOR EKRAN
PEUGEOT e-Expert-in böyük sensor ekranında siz qısa yol vasitəsilə bütün elektrik 
kainatına asanlıqla daxil olursunuz və elektrik axınlarını aydın şəkildə təsəvvür edirsiniz. 
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TAM TƏHLÜKƏSİZLİKDƏ 
QOŞULU VƏ İNTUİTİV 
İDARƏETMƏ

TomTom Services (2) tərəfindən canlı tıxac 
hərəkəti, təhlükəli zonalar daxil və  həmçinin 
ictimai enerji doldurma stansiyalarının yeri və 
mövcudluğu da daxil olmaqla, səslə idarə olunan 
qoşulmuş naviqasiya paketindən(1)(Pack 
Navigation Connectée) istifadə etməklə 
səyahətlərinizi sadələşdirin. Mirror Screen(3) 
funksiyası Apple CarPlayTM və ya Android Auto-
ya uyğun gələn ən çox istifadə olunan smartfon 
proqramlarını sensor ekranda göstərməyə imkan 
verir. Daha rahat və təhlükəsiz sürmək üçün 
PEUGEOT Expert (4), yol nişanların oxunması və 
tövsiyyə olunan sürət həddi(5), əsas işıqlara 
avtomatik keçid(5), aktiv təhlükəsizlik əyləci(6)

(Active Safety Brake), sürət tənzimləyici(5), 
zolaqdan çıxış xəbərdarlığı(5), kor nöqtələri izləmə 
imkanı(5), rahat alətlər paneli( 6) və 4 təhlükəsizlik 
yastığı(5) Visiopark1  kimi çoxlu sayda idarəetmə 
yardımı avadanlığına malikdir.  

(1) Təyinat nöqtəsinə əsasən.
(2) TomTom® xidmətləri bütün əsas idarəetmə hadisələrinin real vaxt 
rejimində göstərilməsinə imkan verir: canlı tıxac hərəkəti, 
yanacaqdoldurma məntəqələri, avtomobil dayanacaqları, hava 
proqnozu, yerli ərazidə axtarış və TomTom xi dmətləri tərəfindən 
təhlükəli zonalar (ölkə qanunvericiliyindən asılı olaraq). Bütün bu 
xidmətlərə abunəlik 3 il müddətində qüvvədə qalır və sonra onlayn 
uzadıla və ya yenilənə bilir (ödənişli).

(3) Yalnız Android AutoTM və Apple CarPlayTM sertifikatlı proqramlar 
vəziyyətdən asılı olaraq stasionar halda və maşın sürərkən işləyəcək. 
Avtomobil sürərkən, müvafiq proqramların bəzi funksiyaları 
bloklanacaq. Smartfonunuzla ödənişsiz əldə edilə bilən bəzi 
proqramları istifadə edə bilmək üçün Android AutoTM sertifikatlı və ya 
ödənişli Apple CarPlayTM sertifikatlı ekvivalent proqrama ödənişli 
abunəlik tələb olunur. Tələbdən asılı olaraq Mirror screen funksiyası 
mobil və internet paketinə malik olmaq şərtilə Android AutoTM 
(Android smartfonlar üçün) və ya Apple CarPlayTM (iOS smartfonları 
üçün) vasitəsilə idarə olunur. 

(4) Modeldən asılı olaraq standart və ya 7 düymlük sensor ekranda 
istəyə əsasən mövcuddur. 
(5) Modeldən asılı olaraq standart və ya seçim kimi mövcuddur.
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MODUWORK KONSEPTİ
Expert, Moduwork(1) divan tipli oturacaq (bench 
seat) oturacağı ilə yaranan boşluqdan istifadə 
etmək üçün əla imkan yaradır. Beləliklə, yan 
sərnişin oturacağı yuxarı qaldırılır və döşəmədə 
bir boşluq yaranır. Arakəsmədəki böyük lyuk 
uzun əşyaların daşınması üçün açıla bilir və 
uzunluq imkanını 4 m-ə qədər artıra bilər. 
Bundan əlavə, PEUGEOT Expert-iniz istədiyiniz 
zaman daşınıla bilən ofisə çevrilə bilər: mərkəzi 
dirsəkaltı aşağı endirilir və çox yararlı fırlanan 
planşet meydana çıxır. Beləliklə, inteqrasiya 
edilmiş şarj kabeli olan Smartfon (2) və planşet 
(2) tutacağı rəqəmsal alətlərinizi gözünüzün 
önündə və əl çatan yerdə saxlamağa imkan 
verir.

(1) Modeldən asılı olaraq istəyə  əsasən və ya mövcud deyil.
(2) Aksessuarlar kimi mövcuddur. Planşet tutacağı 11 

düymlük planşetlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Planşet ön 
hissədə yaxında yerləşən USB portu vasitəsilə qidalanır. 



HƏR PEŞƏYƏ UYĞUNLAŞMAQ 
ÜÇÜN GENİŞ İMKANLAR

Hər bir peşənin gözləntilərini qarşılamaq üçün 
Ekspert və e-Ekspert bir neçə versiyada 
mövcuddur. Genişləndirilmiş (ekipaj) kabin 
modelləri sizə daha çox rahatlıq vermək üçün 
ikinci sırada 3 nəfərlik oturacaq təklif edərək 
salonda ümumi 6-ya qədər sərnişinə əyləşmə 
imkanı verir. Arxa oturacaq 2 növ ola bilər: ya 
istifadə həcmi 4 m3- ə qədər sabitlənmiş, ya da 
istifadə həcmi 5,5 m3-ə qədər qatlana bilən. 
Plancher Cabine (çıxarıla bilən yük hissəsi) 
versiyası da mövcuddur. İstifadəyə yararlı dəyişilə 
bilən baza, avtomobil korpus istehsalçılarına 
avtomobili müştərilərin ehtiyaclarına getdikcə 
daha çox ixtisaslaşaraq uyğunlaşdırmağa imkan 
verir. Möhkəm və funksional Combi modeli 4,60 m 
uzunluğunda Compact modeli də daxil olmaqla, 9 
sərnişinə qədər daşıma imkanına malikdir. 
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Genişləndirilmiş Comfort Plus.

Plancher Cabine, yığcam furqon, standart furqon, 9 nəfərlik kombi və genişləndirilmiş kabin.



ÖLÇÜLƏR VƏ HƏCMLƏR

Long Standard Compact-ın xarici ölçüləri

Daxili ölçülər Yük hissəsinə giriş ölçüləri Genişləndirilmiş kabin modellərində istifadəyə yararlı həcm

Long
(uzun) 

Standard

Compact
(yığcam)

Model

Ölçülər (mm) Compact
(yığcam)

Long
(uzun)

Ümumi uzunluq (mm) 4609 4959 5309

Ümumi hündürlük (mm)(1) 1905(2) 1895(2) 1935

Ümumi en, güzgülər xaric (mm) 1920 1920 1920

Açılan güzgülərlə ümumi en (mm) 2204 2204 2204

Model

Ölçülər (mm) Compact
(yığcam) Standard

Long
(uzun)

Maksimal daxili hündürlük 1397 1397 1397

İstifadəyə yararlı maksimal uzunluq 2162 2512 2862

Moduwork ilə istifadəyə yararlı maksimal uzunluq 3324 3674 4026

İstifadəyə yararlı maksimal həcm (m3) 4,6 5,3 6,1

Moduwork ilə istifadəyə yararlı maksimal həcm (m3) 5,8 6,6

Yüklənə bilən maksimal çəki (kq)(3) 1400 1400 1400

Model

Ölçülər (mm)
Təkər keçidləri arasında istifadəyə yararlı genişlik (en) 1258 1258 1258

Arxa qapıların açılma hündürluyü 1220 1220 1220

Yana açılan qapıların açılma 
genişliyi (en) 745 935 935

Yana açılan qapıların açılma 
hündürlüyü 1238 1241 1241

Döşəmənin arxa hissəsində eşik hündürlüyü 545-626 544-613 600-633

Model

İstifadəyə yararlı maksimal həcm (m3) Standard

Qatlanan oturacaqları olan 
qatlanan genişləndirilmiş kabin 4,7 5,5

Sabit genişləndirilmiş kabin 3,2 4

(3) mühərrikdən, avadanlıqdan və modeldən asılı olaraq mövcuddur.

(1) əlavə edilmiş yükdən başqa digər bütün modellərdə < 1900 mm
(2) artan PTAC seçimlə 1940/1930

*mühərrikdən, avadanlıqdan və modeldən asılı olaraq mövcuddur

Standart

Long
(uzun)

Compact
(yığcam) Standard

Long
(uzun)

5,1
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PEŞƏKAR TƏRTİBAT

Şarj etmə dayanacaqları 
PEUGEOT Expert və e-Expert üçün bir neçə arakəsmələr 
mövcuddur:

• Standart arakəsmə yuxarı hissədə metal və ya şüşə 
təbəqə (1), aşağı hissədə isə Moduwork(1) lyuklu və ya 
lyuksuz variantlarda mövcuddur.

• Comf  ort arakəsmə (1) istilik və səs izolyasiyasını, 
sürücü oturacağının arxa hissəsi üçün daha geniş 
tənzimləmə diapazonunu və lyuku olan və ya 
olmayan Moduwork(1) tavan örtüyünə uyğun olaraq 
kokpit hissəsində yüngül tekstil örtüyü təmin edir.

Taxta üzlük
Sizin Expert-nizi mühafizə etmək üçün 
iki növ taxta üzlük təklif olunur :

• Xam taxtadan dəst (1).
• Alüminium qapı eşikləri ilə sürüşməyən taxta örtüklü 

dəst
(1) İstifadənizdən asılı olaraq, döşəməni, təkər tağlarını və 
onların bütün hündürlüyünü əhatə edən yan hissələri 
qorumaq üçün bir neçə dəst kombinasiyası mövcuddur

Qoşqu (bağ) hissəsi
Əlavə yükləmə imkanı üçün PEUGEOT Expert və 
e-Expert 2,5 tona qədər yük darta bilər(2). Bunun 
üçün bir neçə qoşqu (1) imkanı mövcuddur : 

• Alətlə çıxarıla bilən klassik yumru başlıq və ya
qarışıq qarmaqla təchiz edilmiş bir hissəli
qoşqu.

• e-Expert Combi üçün çıxarıla bilən Col de Cygne
qoşqu.

(1) İstəkdən asılı olaraq.
(2) İcazəli Ümumi Daşıma Kütləsi (Masse Totale 

Roulante Autorisée (MTRA)) həddində



SƏRNİŞİNLƏRİN 
DAŞINMASI

Möhkəm və funksional e-Expert Combi hətta 
4,60 m Compact (yığcam) versiyada da 9 
oturacaq təklif edir. 1,90 m (1) ilə 
məhdudlaşan hündürlüyü sayəsində onların 
avtomobildə yerləşməsi asandır. 
Üçüncü sıraya keçidin asanlığı diqqət çəkir. 
Tək toxunuşla ikinci sıra oturacağını əyir və 
arxa oturacağa geniş çıxışı təmin edir. Bu 
avtomobil baqaja yükün əlavə edilməsini 
asanlaşdırmaq üçün isidilə bilən və şüşə 
silənlərə (2) malik şüşəli hər iki istiqamətə 
açıla bilən qapılarla 50/50 (2) təchiz oluna 
bilər. PEUGEOT e-Expert Combi bir çox 
tənzimləmə imkanlarına malikdir və bütün 
arxa oturacaqlar çıxarıla bilər. Bunların 
arasında :

•Cüt ön sərnişin oturacağı (2) və ya ön 
cərgədə fərdi oturacaqlar

•Ayrılmış ikinci sıra oturacağı (2) və üçüncü 
sırada tək oturacaq

(1)Modeldən asılı olaraq: Expert (uzun) long modeli istisna 
olmaqla, standart yüklü bütün modellərdə ≤ 1,90 m. 
(2)Təyinat nöqtəsindən asılı olaraq standart və ya istəkdən 
asılıdır. 

1
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KONVERSİYA OLUNA BİLƏN AVTOMOBİLLƏR: BÜTÜN EHTİYACLARI ÖDƏYƏN SERİYA 
Hər bir peşə sahibinin gözləntilərini qarşılamaq üçün Ekspert və e-Ekspert müxtəlif versiyalarda mövcuddur : şirkət avtomobilləri, böyük həcmli, 
konteyner və dərin kabinlər, təcili yardım maşınları, izotermik, bütün yollar, 4x4, mağaza avtomobilləri, hərəkət qabiliyyəti məhdud insanların 
daşınması... və s.). Ekspert və e-Ekspert üzərində dəyişiklikləri asanlaşdırmaq üçün avtomobilin elektrik paylama sxemini dəyişdirmədən əlavə elektrik 
avadanlıqları əlavə etməyə imkan verən qovşaq qutuları (1) mövcuddur. Müəyyən əsas dəyişikliklər üçün çıxarıla bilən yük (palncher cabine) modeli 
mövcuddur. Korpusun bərkidilməsini təmin etmək üçün xüsusi lövbər nöqtələri və ya armaturlar müəyyən edilmişdir. 

(1)Standart və ya istəkdən asılı olaraq.

Müqaviləsiz koversiyalar nümunələri – dekorasiya mövcud deyil

Hərəkət 
qabiliyyəti 

məhdud insanlar 
üçün nəqliyyat

Tikinti və 
ictimai işlər

İzotermik

Səyahət və kempinq 

Təcili yardım Bütün yollar və  4x4

1
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100% ELEKTRİK MÜHƏRRİKİ

Həm şəhərdə idarə edilməsi asan, həm də yolda təhlükəsiz və güclü olan PEUGEOT e-Expert 
Combi 100 kVt (136 at gücü) elektrik mühərriki ilə təchiz edilmişdir.

PEUGEOT e-Expert-in sükanı arxasında siz onun hamar, dinamik və səssiz* 
xüsusiyyətlərindən, eləcə də dərhal mövcud 260 Nm fırlanma anı sayəsində sürmə 
qabiliyyətindən və ani sürətlənmədən həzz alacaqsınız.

(1) Bununla yanaşı, səssiz idarə olunan avtomobillərin mövcudluğuna öyrəşməyən ətraf mühitdən ehtiyyat etmək üçün idarəetməni 
nəzarətdə saxlayın. 

BATAREYAYA QƏNAƏT SEÇİMİ
Salonda yer və yük həcminə qənaət etmək üçün PEUGEOT e-Expert ya 230 km-ə qədər 
batareyaya qənaət edən 50 kVt/saat WLTP(1) ya da 330 km-ə qədər batareyaya qənaət 
edən 75 kVt/saat WLTP(2) yüksək gərginlikli akkumulyatorla təchiz edilmişdir. 
Akkumulyatora 8 il və ya yük həcminin 70%-i üçün 160.000 km zəmanət verilir. 

(1) 50 kWh batareya: Compact (yığcam), Standart və Long (uzun) modellərdə 
mövcuddur.

(2) 75 kWh batareya: Standart və Long (uzun) modellərdə mövcuddur.

Göstərilən batareyaya qənaət və enerji istehlakı dəyərləri 1 sentyabr 2018-ci ildən etibarən yeni avtomobillərin təsdiq edildiyi 
WLTP sınaq proseduruna uyğundur. Bunlar real istifadə şərtlərindən və müxtəlif amillərdən asılı olaraq dəyişə bilər, məsələn: 
sürət, avtomobilin salonunda istilik, idarəetmə tərzi və xarici temperatur. Şarj olma müddəti xüsusilə avtomobilin salonundakı 
şarj cihazının gücündən, şarj kabelindən, həmçinin istifadə olunan şarj stansiyasının növündən və gücündən asılıdır. Əlavə 
məlumat üçün satış nöqtənizlə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin. Ətraflı məlumat üçün : www.peugeot.az
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3 İDARƏETMƏ REJİMİ
Peugeot e-Expert 3 idarəetmə 
rejimi təklif edir :
• Eko: müəyyən parametrləri

tənzimləməklə batareyaya qənaətin
optimallaşdırılması.

• Normal: gündəlik istifadə üçün optimal
rahatlıq.

• Güclü (Power): ağır yüklərin daşınması
zamanı performansın
optimallaşdırılması.

ƏYLƏC REJİMİ
Regenerativ əyləc sayəsində 2 
səviyyəli mühərrik əyləci(1) ləngimə 
zamanı batareyanı doldurmağa 
imkan verir:  

• Orta (standart rejim). : DYM
avtomobilə bənzəyən yaxın hisslər
üçün.

• Artırılmış (əyləc rejimi) : qaz pedalı ilə
idarə olunan yavaşlama üçün.

(1) Orta və ya artırılmış batareya doldurulma bərpası.



ŞƏXSİ ŞARJ ETMƏ
330 km WLTP batareya qənaətindən tam istifadə etmək üçün bir neçə şarj etmə üsulları sizin 
ixtiyarınızdadır : 

• Tam şarj etmək üçün standart elektrik yuvası  (10A), 24 saata (50 kVt/saat batareya) və ya 37 saata (75 
kVt/saat batareya)

• Tam şarj etmək üçün gücləndirilmiş elektrik yuvası (16A), 15 saata (50 kVt/saat batareya) və ya 23 saata 
(75 kVt/saat batareya)

• Tam şarj etmək üçün 7,4 kVt-lıq Wall Box-dan 7 saat 30 dəqiqə (50 kVt/saat batareya) və ya birfazalı (7,4 
kvt) bort şarj cihazı vasitəsilə 11 saat 20 dəqiqə (75 kVt/saat batareya)

• Tam şarj etmək üçün 11 kVt-lıq Wall Box-dan 5 saata (50 kVt/saat batareya) və ya üçfazalı (11 kvt) bort şarj 
cihazı vasitəsilə 7 saat 30 dəqiqə



MYPEUGEOT® MOBİL TƏTBİQİ 
Ödənişsiz mobil tətbiq sayəsində real vaxt rejimində 
hesabınızla sinxronlaşdırılmış və fərdiləşdirilmiş xidmətlərdən 
yararlanın. 
• MyPeugeot®(1) : avtomobilinizin vəziyyətinə (sürücü məlumatları,

təyinat nöqtəsi) nəzarət edin
• Asanlıqla və tez kömək əldə edin
• Avtomobilinizin texniki xidmətlərini idarə edin
• Avtomobilinizin salonunun temperaturunu və batareyanın

doldurulmasını asanlıqla idarə edin
• Qeyri-pik saatlarda şarjınızı birbaşa smartfonunuzdan idarə edin

və planlaşdırın

Ətraflı məlumat üçün : www.peugeot.az 
(1) Mobil şəbəkəyə çıxışı olmaq şərtilə.

UZAQDAN İDARƏETMƏ
Birbaşa smartfonunuzdan istifadə edərək şarjınızı 
idarə edin və planlaşdırın. Siz həmçinin avtomobilin 
temperaturuna da tənzimləyə bilərsiniz .

2
2



DIESEL BlueHDi 
MÜHƏRRİKLƏRİ

PEUGEOT Expert, istifadə zamanı daha az 
istehlaka və çirklənməyə nəzarətə daha da 
effektiv zəmanət verən emissiyalar mənbəsində 
və egzosda emal olunan BlueHDi mühərrikləri ilə 
təchiz olunub. 

Daha ətraflı məlumat üçün : www.peugeot.az
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16-17 düymlük qara və ya boz disk 16 düymlük San Francisco disk 16 düymlük San Francisco disk 7 düymlük parıltısız Phoenix disk 17 düymlük 
parıldayan Poenix disk

Qara mirvari

TEP Carla qara / Curitiba Triton Meltem parça
Açıq Boz Tünd boz

Ağ 

RƏNG ÇALARINI 
TƏNZİMLƏYİN
4 mat və ya metallik (parıldayan) rəng 
çalarları arasından bir rəng seçin.

(1) Mat
(2) İstəkdən asılı olaraq metallik 

rəng  

VƏ HAMISINA UYĞUN 
16 düymlükdən 17 düyümlüyə 
qədər təkər və disk modellərini kəşf 
edin. 

(1)Modeldən asılı olaraq standart, 
istəyə əsasən və ya mövcud 
deyil.

2
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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.




