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Peugeot, yüksek kalite ve yenilikçi üretim geleneğine her zaman bağlı

kalmıştır.  Şimdiyse Peugeot, tüm enerjisini zarif tasarımlara ve tüm duygulara

hitap ederek otomobil kullanmanın ötesinde duygusal bir deneyim yaşat-

maya odaklıyor. Ergonomi, malzeme ve teknoloji… Daha sezgisel bir sürüş

deneyimi sağlamak için her detay incelikle düşünüldü. 



YENİ  B İR  ŞEHRİ  KEŞFETMEK



Far kl ıl ığ ı  yaşayın

Yeni PEUGEOT 301, PEUGEOT’nun tüm marka imzasını kapsıyor. Yeniden tasarlanan

ön yüz, karakterini dikey bir ızgara, etkileyici bir ön tampon ve belirgin bir kaputla tamamlıyor.

Yeni hafif alaşım jantlar ve ızgara üzerine konumlanmış aslan figürüyle yola hükmetmeye

hazırsınız.
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İnanılmaz b İr  İzl en İm

Krom detayların zerafeti Yeni Peugeot 301’in modern tasarımını tamamlıyor. Marka mükemmelliğinin bir sembolü olarak

yeni PEUGEOT 301, önde LED gündüz farları ve arkada aslan pençesi stop lambalarıyla tasarımı daha da çarpıcı hale

getiriyor.
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İÇERİDE ,  HER ŞEY KENDİNİ İFaDE EDİYoR
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Gelecek Günümüzle  buluşuyor  Gelecek İç İn  b İr  tasarım  

Gelecek önünüze yeni PEUGEOT 301’in gösterge tablosu ile açılıyor. Tamamen yeniden tasarlanan 

7” dokunmatik ekranı* ve  klima kontrolü modernliği yansıtıyor. Şimdi her şey parmaklarınızın ucunda! 

Yeni PEUGEOT 301’in içerisinde, en saf PEUGEOT geleneğinden ilham alan yeni döşemeler  

yer alıyor. Bu eşsiz tasarım ve ergonomi, yüksek kaliteli malzemelerle birleşerek mükemmel bir

uyum sağlıyor.

* Versiyona göre standart, opsiyonel veya mevcut değil.
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b İr  teknoloj İ  dü ny as ı  

Akıllı telefon içeriğiniz Mirror Screen Üçlü Bağlantı özelliği sayesinde dokunmatik ekranınızda gösteriliyor. Bluetooth

ve USB kanalı ile anında akıllı telefonunuz ve PEUGEOT 301 gösterge paneli arasındaki bağlantıyı kuruyor.

etraF ın ızdakİ  h er  ş ey  b İr b İr İne  bağ l ı  

Geriye yaslanın ve yolun keyfini çıkarın. Navigasyon* opsiyonuna sahip 7" kapasitif dokunmatik ekran* ve 

geri görüş kamerası* size eşsiz bir sürüş keyfi sunuyor.

* Versiyona göre standart, opsiyonel veya mevcut değil.

(*) Araç dururken veya hareketliyken, duruma göre sadece onaylı MirrorLink®, Android Auto® ve Apple Carplay™ uygulamaları çalışır. Aracı kullanırken,  ilgili uygulamaların bazı 
özellikleri engellenecektir. Akıllı telefonunuzda erişimi ücretsiz olan bazı MirrorLink®, Android Auto® veya Apple Carplay™ uygulamarı için ücretli olarak uygulama içi satın alma ge-

rektirebilir. Mirror Screen işlevi, duruma göre MirrorLink® teknolojisi üzerinden (MirrorLink® uyumlu Android telefonlar için) ve Apple Carplay™ üzerinden (IOS telefonlar için)
çalışmaktadır, ancak hizmet sağlayıcınızda internet erişimini içeren bir tarifeniz olmalıdır. 

Daha fazla bilgi için http://www.peugeot.com/fr/technologie/services-connectes/mirrorscreen



bİr  yaşam tarz ı  olarak konFor  s ın ıF ında örnek modü ler b İr  y ap ı

5 kişinin rahatlıkla oturabildiği konforlu iç kabinin keyfini çıkarın! 

Ön panel üzerinde yer alan elektronik klima kontrolü yolculuklarınıza yeni bir tat katıyor.

Yeni PEUGEOT 301 isteklerinize adapte olur. Arka bank koltuktaki modüler koltuk arkalıkları

olasılıklar dünyasına hizmet etmek için 2/3 veya 1/3 olarak bölünebiliyor*.

Arkada, alan ve depolama ihtiyaçlarınız için cömert hacim avantajı sunuluyor. Çok yönlülük

herkes için konforu artırıyor. 

14 15* Versiyona göre standart veya mevcut değil 



oToMoBİL  KULLaNMaYI  YENİ DEN KEŞF EDİN 
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her  yönden bakıld ığ ında d İnam İk  

Nereye giderseniz gidin, yeni PEUGEOT 301 sizin her hareketinizi takip ediyor.

Peugeot'nun tüm bilgi birikimini yansıtan dinamizmin güvenini yaşayın.

1 8



2 0 * Versiyona göre standart, opsiyonel veya mevcut değil 

opt İmum Güvenl İk  

Aktif ve pasif güvenlik ekipmanları sayesinde yolculuklarınızda daima 

güveni hissedeceksiniz. Geri görüş kamerası*; ESP dinamik stabilite kontrolü,

ABS, hava yastıkları, Isofix bağlantı noktaları ve daha fazlası...
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Yeni PEUGEOT 301’in yüksek performansı sizi çok uzaklara götürecek.  

Günlük işlerinizi yolculuklara döndürecek şekilde modern motor konfigürasyonlarının tüm serisi  sunuluyor.

“Yılın motoru ödüllü” Pure Tech benzinli veya  verimli HDi dizel motorlar; tercihinizi yapın. 

beklent İler İn  de  ötes İnde  

Konfor ve performans birlikte ayağınıza geliyor. 2015 ve 2016 yıllarında üst üste iki kere “yılın motoru” seçilen

yeni 1.2 PureTech 82 hp motoru keşfedin. 1.6 HDi 92 hp dizel motorla yol performansından ödün vermeden

yakıt tüketiminizi de kontrol altında tutabilirsiniz. 

Gelec ek  önünüzde 

1.2 PureTech 82 hp benzinli motor     

Maksimum tork Nm/dd)                                       117 / 2750

Şehir içi tüketim (L/100km)                                   6.0

Şehir dışı tüketim (L/100km)                                 4.3

Karma tüketim (L/100km)                                     4.9

CO2 karma (g/km)                                                   114

1.6 HDi 92 hp dizel motor

Maksimum tork (Nm/dd)                                       254 / 1750

Şehir içi tüketim (L/100km)                                   4.8*

Şehir dışı tüketim (L/100km)                                 3.7*

Karma tüketim (L/100km)                                     4.1*

CO2 karma (g/km)                                                 108*

* Allure HDi modeli için geçerlidir.
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1. Park sensörleri ve alarm, 
2. Enlemesine tavan barları,
3. Ön paçalık, 
4. Bagaj paspası, 
5. Koltuk kılıfları, 
6. Arka paçalık, 
7. Halı paspas takımı. 

seç İm  lüksü 

Yeni PEUGEOT 301’inizi en ince detayına kadar özelleştirin. Size en uygun seriyi

seçin,  dikiz aynalarından jant kapaklarına kadar aracınızı süsleyin. Otomobilinizi

krom sis farları ile güzelleştirin veya gittiğiniz her yerde dikkat çekmek için bagaj

spoyleri takın.

1

2 5

3 6

4 7



Gözl er İn İzle  h İssed İn  
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Zevkinizi yansıtan döşemeler için, yüksek performanslı malzemelerden bir

seçim yaparak yeni PEUGEOT 301’inizin içini kişiselleştirebilirsiniz.. 

1. Cran adamantium kumaş
2. Spy mistral yarı deri*

3. Oline lama kumaş

1

2

3
* Versiyona göre opsiyon olarak sunulmaktadır.
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renklerle  oynayın  

Yedi opak veya metalik renk tonumuz Tekno gri dahil üç

yeni renk içeriyor ve kararsızlığınızı ortadan kaldırmaya

yardımcı oluyor. 

kİş İl İğ İn İz İ
öne  ç ıkar ın

Parmak uçlarınızda mükemmel bir dönüşüm 

PEUGEOT 301’inizi, mevcut dört* jant modelinden birisini

seçebilirsiniz.

* Ücretli olarak sunulmaktadır.

* Jant versiyona göre standart veya opsiyonel olarak alınabilmektedir.

Siyah (Onyx)

Beyaz (Alp)

Gri (Titanyum)*

Mavi (Gece)*

Gri (Tekno)*

Gri (Bronz)*

Gri (Köpekbalığı)*

15" BORE jant kapağı15" HOBART jant kapağı 16" PERTH alaşımlı jant15" HARVEY alaşımlı jant 
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her zaman yanın ızdayız .

SATIŞ VE SERVİS AĞI
Peugeot’yu seçmek, aynı zamanda
karşılama, profesyonellik , donanım
performansı ve hizmet kalitesiyle sizi
memnun etmeye hazır yaygın bir satış
sonrası servis ağı avantajına da sahip
olmak demektir. Böylece, sizi dinleyen,
isteklerinizi anlayan ve bunlara etkin bir
şekilde cevap veren bir uzmanla
karşılaşacağınızdan emin olursunuz.

HUZUR VE GÜVENİNİZ İÇİN
ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite aynı zamanda bir
yaşam tarzıdır:  Yeni aracınız Türkiye’de
ve tüm Avrupa’da, üretim hatalarına
karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl
boyunca yedek parça ve işçilik garantisi,
12 yıllık paslanmazlık garantisi ve 3
yıllık boya garantisinden yararlanır.

ARTI GARANTİ VE FULL SERVİS
Artı Garanti ve Full Servis
Sözleşmeleriyle, arıza ve kaza
durumunda yol yardım hizmetlerinden;
aşınan parçaların değiştirilmesinden ve
ücretsiz bakım / onarım hizmetlerinden
faydalanabilirsiniz.

PEUGEOT KASKO                          
PEUGEOT servis ağının, özel hizmetler
gamını tamamlayan, PEUGEOT Kasko
özel olarak  güvenliğiniz için
düşünülmüş özel bir sigorta poliçesi
sunuyor.

PEUGEOT Kasko ile, tüm PEUGEOT
satış ve servis noktalarında orijinal
yedek parçalarla üretici garantisine
uygun olarak onarımların yapılması
güvencesine sahip olursunuz. 
Bayinizden ücretsiz kişisel fiyat teklifi
isteyiniz veya doğrudan
0216 579 94 44 no’lu hattı 
7/24 arayabilirsiniz.

PEUGEOT ASSISTANCE
Tek bir aramayla Türkiye’nin her
yerinde, yolda kalmanıza neden olan
her türlü durumda, Peugeot Assistance
size 7 gün 24 saat yardımcı olur.  Arıza
& kaza durumunda, 8 yaşına kadar
aracınıza yol yardım hizmeti sunulur.
0212 292 26 26

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ
Aracınızın bakımını Peugeot Yetkili
Servis ağında yaptırmak Peugeot’nuza
en uygun orijinal yedek parçaları
kullanan  profesyoneller tarafından
gerçekleştirilen kaliteli hizmetlerin
güvencesidir.

Sürekli olarak en son teknolojiler
konusunda eğitim gören ve bütün
Peugeot ürün gamını tanıyan
teknisyenler, üretici onaylı özel onarım
aletleri, Peugeot garantisi, bütün
Peugeot yetkili servis ağında 2 yıllık
parça garantisi, her model için, üretici
standartlarına uygun orjinal parçalar,

Peugeot standartlarına uygun
profesyonel hizmet sizlere
sunulmaktadır.

PEUGEOT AKSESUAR
Aracınız için özel olarak tasarlanmış
zengin Peugeot orijinal aksesuar
gamına ayrıca kendinize veya
sevdiklerinize hediye etmek için zengin
Peugeot ürünlerine Peugeot yetkili
satıcılarından ulaşabilirsiniz.

PEUGEOT İNTERNET
Peugeot’yu İnternet üzerinden keşfedin,
adresimizi tıklayın:
http://www.peugeot.com.tr

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
IPSOS şirketi, otomobilinizde
gerçekleştirilen bir Satış Sonrası
hizmetini izleyen günlerde sizi arayacak
ve sorulara cevap vererek, Peugeot
Servis kalitesinin artırılmasına katkıda
bulunacaksınız.

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 Peugeot’nun açık ön izni
olmadan çoğaltılamaz.


