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6. DEFA SEÇECEĞİZ!
Merhaba,

Bir sene daha geçivermiş, üzerinden.
Ama nasıl bir sene geçti. Ezdi geçti,
parçaladı geçti, darmadağın etti geçti.
Geçen sene bu zamanlarda, sonradan
olacakları kimse bilemezdi. Hatta kötü
senaryo yazılsa, komplo teorisyenleri
bir araya gelseydi bile yaşadıklarımızı
kurgulayamazdılar.
Aslında çok büyük dersler çıkarmamız
gerekirdi yaşadıklarımızdan ama, o da
olmadı.
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Kemalettin Bulamacı

Ne büyük evlerin, ne gösterişli
otomobillerin ne de görkemli yaşamların
bir hiç olduğunu gördük. Gözle
görünmeyen bir virus hepimizi teslim
aldı. Evlere kapattı, sokağa çıkartmadı.
Doğal olarak da, otomobillerimizi
kullanamadık. Buna rağmen trafik
sıkışıklığını yarattık üstüne üstlük trafik
kazalarını bile yaptık.
Neticede hiç de hoş olmayan bir
zamandan geçerken, her şeyin başının
sağlık olduğunu hatırladık. Eğer, sağlıklı
değilsek ne otomobilin nede başka bir
şeyin önemi olduğunu gördük, yaşadık
ve çok derinden hissettik.
En sıkıntılı olduğumuz konuların
başında eğitim geliyordu, okullar
kapandı. Eğitimsizlik hat safhaya çıktı.
Zaten bilgisizdik, şimdi bilgisiz fikir
sahibi insanlar daha da arttı.

İkinci sıkıntılı konumuz ekonomiydi,
şimdi bilinmezlerin arttığı biçimde
bir karanlıkta yola devam ediyoruz.
Otomobil satın alabilecek kesim Türkiye
yaşayanlarının yüzde 70’ken, şimdi
bu oran yüzde 30’lara düştü. Neticede
“fakirleştik”. Daha da fakirleşme
yolunda emin adımlarla gidiyoruz.
Hükümete gereken para, neredeyse
ÖTV ve cezalar ile sağlanıyor.
Yıllardır otomobil üzerindeki çeşitli
vergilerin yüksekliği konuşulurken,
artık bu görünmez oldu. Yani,
Türkiye’de otomobil üzerindeki
vergiler “kanıksandı”. Kredi ile araç
alanlar kredi taksitlerini ödeyemez hale
geldi ve araçları bankalar tarafından
ellerinden alındı. Bu yüzden de “ikinci
el otomobil” çok önemli bir enstrüman
oldu ve ona da çeşitli vergiler hemen
kondu.
Tüm bu sıkıntılar yaşanırken Türkiye
otomobil pazarı rekor üzerine rekor
kırdı. Nasıl mı? Belli bir kesim, hiçbir
şeyi düşünmeden otomobil aldı, ev aldı.
Genel gidişatı gören kaygılı kesim
ise, elindeki parayı tutmaya çalıştı.
Fakat, yöneticiler ve bankalar buna da
bir çözüm bulacaklardır nasılsa. Zira,
paraya ihtiyaç var.
Pandemi yüzünden fabrikaların verdiği
molalar sebebiyle araç bulunamaması,
otomobillere “çip” üretilememesi
ve dövizdeki istikrarsızlık; otomobil
firmalarını fiyatlandırma konusunda
bunalttı.

Tüm bunlara rağmen, otomobil
tutkusundan vaz geçmeyenler yine
araç alıp-sattı, yine yeni otomobillere
bindi. Büyük şaibeler yaşansa da,
ikinci el otomobil pazarı bir hareketli
bir durgun zamanlar yaşadı. Haksız
kazançlar söz konusu oldu. İnsanların
çoğu araçlarından vaz geçmek zorunda
kaldılar.
Yine bu dönemde Türkiye’ye birçok
yeni model otomobil geldi veya üretildi.
Elektrikli otomobiller dünya otomotiv
endüstrisinde önemli bir rol oynamaya
başladı. Hatta Türkiye pazarındaki bazı
uzman kişiler “elektrikli otomobil”
konusunda var sayımlarda bile
bulundular. Ama 3 büyük şehir için.
Neyse, biz (Otomotiv Gazetecileri
Derneği olarak) yine 27 aday otomobil
belirledik.
AUTO WRITE E-dergi’nin bu sayısında
bu 27 aday otomobilin kısa tanıtımlarını
yayınlıyoruz. 9 Nisan’da son bulacak
ön oylama sonrasında, finale kalan 7
otomobil belli olacak. Son aşama ise,
Haziran ayının ilk haftasında Türkiye’de
Yılın Otomobilini 6. defa seçmiş
olacağız.
Bakalım hep beraber göreceğiz.
Hepimize sağlıklı günler dilerim.
İnşallah ölmeden 7. Seçimde de böyle
bir dergi sayısı yapabiliriz.
Esen Kalın.

Babür GÜREL
babur@autowritetr.com
babur@baburgurel.com

AUDI A3

S

ınıfında dijitalleşmenin
örnek modeli olan Yeni
A3 Sportback ve Sedan
olmak üzere iki farklı gövde
seçeneğiyle alınabiliyor. Her iki
karoserde de, iki donanım seviyesi ve
iki farklı motor seçeneği bulunuyor.
Pazara sunulduğu 1996 yılından
bu yana Audi’nin en çok satan
modellerinden biri olma başarısı
gösteren Audi A3, dördüncü nesliyle
satışa sunuldu.
Gösterge panelinden, bir imza
haline gelen farlarına, bilgi-eğlence
sistemlerinden sürüş asistan
sistemlerine kadar her noktasıyla,
premium kompakt sınıfın dijitalleşmede
geldiği son noktayı temsil ediyor. Yeni
A3 dinamizmiyle de bir önceki nesle
göre hissedilebilir şekilde geliştirildi.
Sportback ve Sedan olmak üzere iki
farklı gövde tipinde satışa sunulan

Yeni A3, 1,5 litrelik 4 silindirli TFSI
ve 1 litrelik 3 silindirli TFSI motor
seçenekleri ve iki farklı donanım
seviyesinde alınabiliyor.
Sportif tasarım detayları
A3’ün dördüncü neslinin iki gövde
tipi de kompakt oranlara ve sportif bir
tasarıma sahip. Ön kısımda yer alan
tek çerçeveli ızgara ve büyük hava
girişleri, dinamik karakterini ortaya
koyuyor. Omuz çizgisi, ön farlardan
arka stoplara kadar yumuşak bir çizgi
halinde uzanıyor. Aşağıdaki alan daha
içe kıvrımlı bir hal alıyor ve bu sayede
çamurluklar güçlü görünüm kazanıyor.
Her iki karoserde de opsiyonel Matrix
LED farlarla sunulan dijital gündüz
farları bir başka yenilik olarak göze
çarpıyor. Sportif ve sofistike tasarım,
iç kısımda da kendini belli ediyor:
yeni vites, alüminyum veya karbon
kaplamalar, çarpıcı kapı kilitleri ve
siyah panel görünümlü gösterge paneli
öne çıkan öğeler.

Yeni A3’ün her iki gövde seçeneği
de, kompakt boyutları olmasına
karşın daha fazla alan ve daha fazla
işlevsellik sunuyor. A3 Sportback,
4,34 metre uzunluğu ve 1,82 metre
genişliğiyle (aynalar hariç), önceki
modele kıyasla 3 santimetreden
biraz fazla büyümüş. 1,45 metre
yüksekliğe sahip modelin 2,64

metrelik aks mesafesi ise değişmeden
kalmış. 380 litrelik bagaj alanı, arka
koltuk sırasının yatırılmasıyla 1.200
litre hacme ulaşıyor. Sportback’ten
15 santimetreden biraz daha uzun.
Diğer tüm boyutları aynı olan bu
karoserin bagaj kapasitesi ise 425
litre. A3 Sportback elektrikli açılır/
kapanır; A3 Sedan ise elektrikli

açılır bagaj ile sunulurken, her iki
model opsiyonel Konfor Anahtar’la
birlikte, ayak hareketiyle de açılabilen
bagaj kapağı özelliğine sahip oluyor.
Kokpiti tamamen sürücüye odaklanan
Yeni Audi A3’te, markanın üst
sınıf modellerinde görmeye alışkın
olunan unsurlar yer alıyor. Gösterge
panelinin ortasına entegre edilen 12.3

inçlik dokunmatik ekran, iki gövde
seçeneğinde de Audi Virtual Kokpit
Plus ile standart olarak sunuluyor.
Ayrıca gösterge paneli de dijital ve
çok işlevli direksiyon simidi üzerinden
sürücü tarafından kontrol edilebiliyor.

BMW 2 Serisi Gran Coupe

B

orusan Otomotiv’in
Türkiye distribütörü
olduğu BMW’nin kompakt
segmentteki en yeni
temsilcisi BMW 2 Serisi Gran Coupe
yüzünü gösterdi. BMW’nin 7 yıl
önce başlattığı Gran Coupe akımının
son temsilcisi olan BMW 2 Serisi
Gran Coupe, BMW’nin sahip olduğu
dinamizmi estetik ve duygulara hitap
eden bir tasarım ile birleştiriyor. 4
kapılı coupe formu ile oldukça sportif
bir tasarıma sahip olan BMW 2 Serisi
Gran Coupe, alçak tavan çizgisine
rağmen iç mekânda sunduğu geniş ve
fonksiyonel yaşam alanı ve teknolojik
özellikleri ile segmentinin en dikkat
çekici modellerinden biri olacak. 2020
yılı Nisan ayından itibaren Türkiye’de
yollarla buluşacak olan BMW 2 Serisi
Gran Coupe’de 1.5 litre hacminde
3 silindirli dizel ve benzinli motor
seçenekleri görev yapacak.

tanıtımı yapılacak olan 2 Serisi
Gran Coupe’nin öne çıkan özellikler
arasında, dinamik olarak gerilmiş
siluet, çerçevesiz kapı camları ve bagaj
kapağının ortasına kadar uzanan stop
lambaları dikkat çekiyor. Markanın bir
simgesi haline gelen far tasarımı ve
geniş böbrekleri ile bir BMW olduğunu
hissettiren BMW 2 Serisi Gran Coupe,
standart olarak sunulan LED farları
ile dikkat çekici bir ön yüze sahip.
4,526 milimetre uzunluğundaki 2
Serisi Gran Coupe’nin genişliği
1,800 milimetre yüksekliği ise 1,420
milimetre. Sportif tasarımına rağmen
2.670 milimetrelik dingil mesafesi
sayesinde iç mekânda da oldukça geniş
bir kullanım alanı sunuyor. Ayrıca
430 litrelik bagaj hacmi de geniş yük
eşiği sayesinde eşya yükleme sırasında
kolaylık sağlıyor. Arka koltukların
yatırılmasıyla bu alan daha da
genişletilebiliyor.

Çerçevesiz kapılar
Kasım ayında düzenlenecek Los
Angeles Otomobil Fuarı’nda dünya

Benzinli ve dizel EfficientDynamics
motor seçenekleri
BMW’nin önden çekişli platformu

üzerinde geliştirilen BMW 2 Serisi
Gran Coupe, sahip olduğu teknolojik
yeniliklerin çoğunu Yeni BMW 1
Serisi’nden alıyor. BMW 2 Serisi
Gran Coupe’de biri benzinli diğeri
dizel olmak üzere 3 silindirli iki farklı
motor seçeneği görev alacak. BMW
EfficientDynamics ailesinin en son
üyesi olan bu verimli motorların ilkini
116 bg güç ve 270 Nm tork üreten
BMW 216d Gran Coupe oluşturuyor.
BMW 218i Gran Coupe’deki 1.5 litre
hacmindeki benzinli motor seçeneği
ise 5.2 litreye kadar inen karma yakıt
tüketimi ile 140 bg güç ve 220 Nm
sunarak 0’dan 100’e 8.7 saniyede
ulaşıyor. Tüm motor seçeneklerinde 7
ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman
standart olarak sunuluyor. 2 Serisi Gran
Coupe’nin zirvesini ise M235i xDrive
temsil ediyor. BMW M235i xDrive
dört tekerlekten çekiş sistemi, mekanik
Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel
sistemi, M Sport direksiyon kutusu
ve M Sport frenleri ile serinin en
güçlü versiyonunu oluşturuyor. 8
ileri Steptronic şanzımanın görev

yaptığı bu versiyonda en hızlı kalkışın
yapılmasına yardımcı olan Launch
Control modu da bulunuyor.
Yüksek güvenlik, üst düzey işçilik
BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin yüksek
çözünürlüğe sahip dijital göstergeleri
ve sportif direksiyonu ile iç mekanda
sunduğu premium hissini en üst
seviyeye çıkarıyor. Yüksek kaliteli
malzemeler ve yenilikçi detayların
buluştuğu geniş iç mekânda, arkadan
aydınlatmalı trim şeritleri de altı farklı
renk seçeneği ile yarı saydam efektler
oluşturarak iç mekândaki atmosferi
değiştirmeye yardımcı oluyor.
Yenilikçi sürüş destek sistemlerine de
yer verilen BMW 2 Serisi Gran Coupe
zengin güvenlik özellikleriyle dikkat
çekiyor. 70 ila 210 km / s arasında
çalışan Şerit Terk Uyarısı’nın yanı sıra;
Şerit Değiştirme Uyarı sistemini de
içeren Sürüş Asistanı, arka çarpışma
uyarısı ve çapraz trafik uyarısı
özelliklerine de sahip.

BMW 4 Serisi Coupé

B

MW’nin coupé geleneğinde
ulaştığı en son noktayı temsil
eden Yeni BMW 4 Serisi
Coupé, eşsiz sürüş keyfini
zirveye taşıyor. Yeni BMW 4 Serisi
Coupé’nin bağımsız tasarımı ve klasik
coupé silueti, ikonik modellere atıfta
bulunurken, dikey Böbrek Izgara
tasarımına yeni bir yorum getiriyor.
Yeni BMW 4 Serisi Coupé Türkiye’de
170 bg güç üreten 1.6 lt 420i benzinli,
258 bg güç üreten 2.0 lt 430i benzinli
motor seçenekleri ile 722.800 TL’den
başlayan fiyatlarla çıkmıştı. Ayrıca
374 bg güç üreten 3.0 ltMild-Hybrid
benzinli M Performance modeli M440i
xDrive da piyasada.
Hem Çekici Hem de İddialı
Coupé otomobillerin karakteristik
özelliği olan eğimli tavan, Yeni
BMW 4 Serisi Coupé’nin sportif ve

şık görünümünde en fazla öne çıkan
özelliği olarak dikkat çekiyor. İnce,
hassas çizgilerin bileşimiyle ortaya
çıkan güçlü oranlar, dinamik spor
coupé otomobilinin özgür ruhunu
vurguluyor. Benzersiz BMW çift
Böbrek Izgaralarını içeren çarpıcı ön
bölüm, Yeni BMW 4 Serisi Coupé’nin
iddialı görünümünü sembolize ediyor.
Yeni BMW 4 Serisi Coupé, standart
olarak sunulan LED farlarıyla modern
görünümünü kuvvetlendirirken,
opsiyonel olarak sunulan BMW
Laserlight da tercih edilebiliyor. Yeni
BMW 4 Serisi Coupé, estetik L-şekilli
ışık çubuklarına sahip karartılmış LED
stoplarla birlikte çarpıcı dış tasarımına
son noktayı koyuyor.
Heyecan Verici Bir Sürüş Keyfi
Yeni BMW 4 Serisi Coupé,
BMW’nin efsaneleşen 50:50 ağırlık

dengesini tutturmayı başarırken,
eşsiz aerodinamik yapısı, 21 mm
aşağı çekilen ağırlık merkezive
hassas şekilde optimize edilen şasi
teknolojisisayesinde BMW’ye özgü
mükemmel bir sürüş vadediyor.
Üst düzey mühendislikle tasarlanan
süspansiyon, alüminyumdan üretilen
çift eklemli veyaylı bağlantılı ön
aks, beş kollu arka aks ve tüm bu
bileşenlerin titizlikle ayarlanması
sayesinde ileri seviyede hassasiyet,
çeviklik ve konfor mümkün hale
geliyor.
Verimli Benzinli Motorlar
Güçlü BMW TwinPower Turbo
teknolojisiyle 2.0 lt 258 bg ve
1.6 lt 170 bg 4 silindirli benzinli
motorlar performans beklentilerini
fazlasıyla karşılıyor. Yeni BMW
430i Coupé’nin1550 devirden

itibaren sürücünün hizmetine giren
400 Nmtorku, otomobili sadece
5.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza
ulaştırıyor. Yeni BMW 430i Coupé,
100 kilometrede 6.1 litrelik yakıt
tüketimiyle performans ve yakıt
tasarrufunubir arada sunmayı
başarabiliyor. Bütün motor
seçenekleriyle standart olarak gelen
8-ileri SteptronicSport şanzıman sportif
vites değişimlerine olanak sağlıyor.
Ayrıca, Yeni BMW M440i xDrive,
3.0 lt 374 bg 6 silindirli Mild-Hybrid
benzinli motoru ve modern dört
çeker sistemi ile Yeni BMW 4 Serisi
Coupé’nin en üst düzey performanslı
modeli olarak beklentilerin üstüne
çıkıyor.

DACIA SANDERO Stepway

İ

lk defa 2008 yılında Türkiye
yollarına çıkan Dacia Sandero
Stepway, büyük bir değişim
geçirmiş ve daha lüks ve kullanışlı
olmuş. Öyle ki, ilk yıllarında o zaman
ki fiyatı ile, son derece ucuz bir
otomobildi. Şimdi ise, eklenen daha
lükse kaçan donanımları ile bile yine
dikkat çeken bir fiyata sahip. 134.900
liradan başlayan fiyatları, 160.900
liraya kadar çıkıyor.
Sandero Stepway’in içine ilk
girdiğimde dikkatimi hemen çeken,
telefon tutacağı oldu. Son derece
akıllıca bir aksesuar Sandero’da
standart olmuş. Bence iyi bir düşünce.
Sonrasında diğer dikkat çeken ise, 8
inç’lik multimedya ekranı oldu. Son
derece kullanışlı ve anlaşılır ekran ise,
aracın bir çok kontrolu sağlanabiliyor.
Daha bir SUV havasına girmiş
olan Sandero Stepway, yol tutuşu
ve dayanıklı görüntüsü ile de göz
dolduracağa benzer. Araç biraz
titreşimli çalışsa da, kendi sınıfında
iyiler arasında sayılabilir. 2008 yılından
beri çizdiği sağlamlık karakteri ise, bu
yeni tasarımı ile daha da desteklenmiş.
Dacia Sandero, sağlam ve dayanıklı bir
imaj yaratıyor.
Daha önceki modellerine göre
mobilite kavramı ve araç içi ihtiyaçları

karşılamaya yönelik bir tasarımla
geliştirilmiş. Araç içinde özellikle
sürücüye daha büyük bir rahatlık
sağlanmış. Kontrol düğmelerine ulaşım
çok kolay. Koltuklar biraz daha rahat
olabilirdi ama, fiyatı düşünüldüğünde
çok da kötü düşünülmemeli. Bagaj
ise, son derece geniş ve bagaj
kapağının rahat açılması, yüklemeyi
kolaylaştırıyor.
Yeni Sandero’da yan aynalar biraz
daha büyük olabilirdi, ama doğru
ayarlandığında işlevini görüyor
kesinlikle.
Motoru için söylenecek bir şey yok.
Yeterli çekiş, yeterli güç ve devirli
kullanımda; rahat hızlanıp rahat seyir
sağlıyor. 1 litrelik motor hem ekonomik
hem de 65 hp gücünde. Yeni sistem
motor Stepway’de tutmuş.
Sürüş sırasında yumuşak ve derinlik/
yükseklik ayarlı direksiyon ile iyi bir
yol tutuş, güvenli bir seyir sağlıyor.
Virajlarda gaza yüklenildiğinde,
Sandero virajı çizgisinden sapmadan
tamamlayabiliyor. Sürücü koltuğunun
düzgün konumlandırılması, aracın her
yerine rahat bir görüş veriyor.
Ve benim için en önemli konulardan
biri olan güvenlik. Sandero’nun içine
girdiğinizde güvenli bir araç olduğunu
hissettiriyor. Araç sütunlarının genişliği

özellikle can güvenliğinin artırılması
konusunda hayli güvenli hissetmenizi
sağlıyor.
Yenilenmiş ön görünüm, segmentindeki
rakipleri ile yarışabilecek seviyede.
Led farlar ve eskiye göre daha modern
bir hava getiren ızgara ve tamponlar;
Sandero’nun daha yakışıklı olmasını
sağlamış. Daha modern görünüm
kazanmış ve daha karakterli bir hava
yaratılmış. “ben güçlü bir otomobilim”

diyen bir Dacia Sandero Stepway
ortaya çıkmış.
Biraz daha teknik bir dille anlatmak
gerekirse; Renault Grubu’nun CMF-B
platformunda üretilen modeller,
aralarında X-Tronic şanzıman, kör
nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple
Car Play ve elektrikli park freninin
de bulunduğu birçok yeniliği de
beraberinde getiriyor.

FIAT EGEA Cross

F

iat Egea Cross, güçlü vecesur
hatları, farların altına kadar
uzanan yeni ızgara tasarımı ile
gerçek bir crossover modelde
olması gerektiği gibi çok daha geniş
ve çok daha heybetli görünüyor. Yeni
süspansiyonun yapısı, yeni jant ve
lastik ölçüleriyle Egea Cross’un yerden
yüksekliği, diğer gövde seçeneklerine
göre4 cm artıyor. Fiat Egea Cross,
güçlü görünümünü perçinleyen daha
büyük lastiklerle donatılmasıyla da
farkını ortaya koyuyor. Egea Cross’un
gövde mimarisi daha yüksek bir sürüş
pozisyonu sunuyor ve otomobile
inme ve binmeyi kolaylaştırıyor. Yeni
Egea Cross, “crossover” detaylarının
da etkisiyle Hatchback’ten 7 cm
daha yüksek olmasıyla öne çıkıyor.
Otomobilin özel crossover detayları
çamurlukların etrafındaki gövde
kaplamaları ile başlayarak yanlarda ve
ön tarafta devam ediyor. Cross için özel
tasarlanan kaslı ön ve arka tampon,
yan marşpiyeler ve Cross gövde tipine

özel tavan rayları da güçlüve gösterişli
görünümü beraberinde getiriyor.
Sınıfının En İyi Güvenlik ve Teknoloji
Özellikleri
Egea Model Ailesi’nde yenilenen
tasarımının haricinde; teknoloji
açısından da kapsamlı bir
yenilenmeyapıldı. En güncel Sürüş
Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılan
Egea Ailesi, kompakt sınıfın yine en
güçlü modeli olacak.
•
‘Trafik İşareti Tanıma
Sistemi’, sürüş esnasında maksimum
hız limitlerini belirliyor.
•
‘Akıllı Hız Asistanı’,
sürücüye hız sınırına uymasını
öneriyor.
•
‘Şerit Takip Sistemi’, yol
çizgilerini algılayarak otomobili şeritte
tutuyor.
•
‘Sürücü Yorgunluk Uyarı
Sistemi’, sensörler yardımıyla

sürücünün yolculuğa devam
edemeyecek kadar yorgun olduğunu
algılayarak mola önerisinde bulunuyor.
•
‘AdaptifUzun Far’, karşıdaki
aracın farlarını algılayıp Egea’nın uzun
farlarını otomatik olarak açarak görüşü
ve buna bağlı olarak sürüş güvenliğini
arttırıyor.
•
‘Kör Nokta Uyarı
Sistemi’,ultrasonik sensörler yardımıyla
aracın kör noktasında bir engel olup
olmadığını algılıyor ve ilgili tarafın yan
aynasındaki küçük bir turuncu üçgen
ile sürücüyü uyarıyor.
•
Ön park sensörleri,
Anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz
akıllı telefon şarj gibi özellikler hayatı
kolaylaştırıyor.
Yeni, Daha Verimli ve Çevre Dostu
Motorlar
Yeni Egea, 2021 yılında yollara baştan
aşağı yenilenen motor ailesiyle çıkacak.
İlk olarak yeni Egea, yepyeni 100 HP

gücünde 1.0 litrelik GSE T3 motorla
donatılacak. Yeni üç silindirli motor
mevcut 1.4 litrelik motordan farklı
olarak 1500 d/d’den itibaren 190
Nm gibi yüksek bir torku kullanıma
sunuyor.FireFly Turbo motor ailesinin
bir parçası olan 1.0 GSE T3, düşük
tüketim ve emisyon değerlerini üstün
performansla birleştiriyor. Yeni motor;
düşük devirde kullanıma sunduğu
yüksek çekiş gücüyle son derece
akıcı ve keyifli bir sürüş ve düşük
ses seviyesiyle üstün sürüş konforu
sunuyor. Motorun CO2 emisyonu 121
gr/km (WLTP normuna göre) değerine
kadar düşüyor. Euro 6D final uyumlu
Multijet dizel motorlar, 1.3 litre 95 HP
ve 1.6 litre 130 HP (daha önce 120 HP)
olmak üzere iki farklı güç seçeneği
sunuyor. İyileştirilen performans ve
110 gr/km’den (WLTP normuna göre)
başlayan CO2 emisyon değerleriyle
yeni dizel motor ailesi yüksek
verimlilik seviyesiyle öne çıkıyor.

FORD KUGA

F

ord’un Avrupa’da en çok
satan SUV modeli olan Kuga,
şimdi yepyeni ve şık tasarımı,
ergonomik ve rafine yaşam
alanı ile geleceğin teknolojilerini
Türkiye ile tanıştı.
Yeni Kuga, Ford Co-Pilot 360˚, Kör
Nokta Uyarı Sistemi, Yaya Algılama
Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı
gibi gelişmiş uygulamalarla üstün
güvenlik seviyesi sunuyor.
Konfor anlayışıyla tasarlanan Yeni
Ford Kuga; B&O Ses Sistemi, Dinamik
LED Ön Far Sistemi, Aktif Park
Asistanı, 180˚ Ön Görüş Kamerası,
12,3 inç Dijital Gösterge Paneli, 2. Sıra
Kayar Koltuk Tasarımı, Isıtmalı Arka
Koltukları ve Göz Hizası Gösterge
Paneli ile teknoloji noktasında zengin
donanımlar içeriyor.
Yeni Kuga, verimliliği desteklerken
yüksek performanstan ödün
vermeyerek yolculukları keyfe
dönüştürüyor. 1.5 litre EcoBoost
benzinli, 1.5 litre EcoBlue dizel, 2.0
litre Ecoblue dizel ve 2.5 litre PHEV
benzinli motor seçenekleriyle sınıfının
en iyi verimliliğini sunuyor.

Yeni Kuga; müşterilerin konforlu ve
güvenli alışveriş ortamı beklentileri
ön planda tutularak geliştirilen ‘Ford
Dijital Stüdyo’ uygulaması üzerinden
de otomobil severlerin beğenisine
sunuluyor. Ford müşterileri, istedikleri
yerden ve tüm cihazlardan, kişiye özel
Ford Dijital Stüdyo müşteri danışmanı
ile birlikte aracı hem canlı (görüntülü)
olarak inceleyebilecek hem de
diledikleri soruları sorabiliyor.
Ford’un Avrupa’da en çok satan
SUV modeli olan ve yenilenen Ford
Kuga şık tasarımıyla dikkat çekerken
tamamen yenilenen daha geniş iç
mekân ve konfor sunan tasarım ve
teknoloji detaylarıyla da öne çıkıyor.
Style, Titanium ve daha sportif
karakterli ST Line versiyonlarına sahip
olan yeni Ford Kuga gelişmiş güç ve
aktarma organlarıyla sınıfının en iyi
verimliliğini sunuyor. Yeni Ford Kuga,
1.5 litre EcoBoost benzinli, manuelin
yanı sıra yeni sekiz vitesli otomatik
şanzımanla da kombine edilebilen 1.5
litre EcoBlue dizel, Akıllı 4x4 Çekiş
Sistemi ile sunulan 2.0lt Ecoblue dizel
ve 2.5 litre PHEV benzinli motorla
zengin bir güç ve aktarma organı
çeşitliliği sunuyor.

Yeni Ford Kuga, 150 mm ileri-geri
hareket eden kızaklı arka koltuk
tasarımıyla sınıf lideri 2.sıra diz
mesafesini ve esnek bagaj hacmi
kullanımı imkanını birlikte sunuyor.
Geniş ve ferah iç mekân özelliklerini;
kablosuz şarj özelliği, 8 inçlik renkli
dokunmatik ekranıyla SYNC bilgieğlence sistemi, premium B&O ses
sistemi ve farklı sürüş modları ile
tasarımı değişen 12,3 inç büyüklüğünde
Dijital Gösterge Paneli gibi gelişmiş
konfor donanımları tamamlıyor.
Euro NCAP tarafından en yüksek
derecelendirme olan 5 Yıldız ile
değerlendirilen yeni Ford Kuga; Dur
& Kalk ve Trafik Levhası Tanıma
Sistemine sahip Adaptif Hız Kontrol ve
Şerit Hizalama Asistanı, Ford Dinamik
LED Ön Far Sistemi, Göz Hizası
Gösterge Paneli ve Yeni Aktif Park
Asistanı gibi gelişmiş teknolojilerle
üstün güvenlik sunuyor.
Tamamen müşteri ihtiyaçları göz önüne
alınarak tasarlandı
Yeni Ford Kuga, yakıt verimliliğine
katkı sağlayan gelişmiş aerodinamik
özellikler dışında önceki nesil ile
kıyaslandığında eşdeğer güç ve aktarma
seçeneğine oranla 80 kg’a kadar

ağırlık avantajı sağlayan Ford’un yeni
esnek önden çekişli platformu üzerine
yükseliyor.
Sadece aerodinamik performansı
iyileştirmekle ve önemli bir ağırlık
avantajı sunmakla kalmayan yeni
platform aynı zamanda yeni Kuga’nın
üstün güvenlik seviyesine de katkı
sağlıyor. Yeni Kuga’nın çarpışma
güvenliğinde önemli bir paya sahip
olan yeni platform, gelişmiş sürüş
dinamiklerini de beraberinde getiriyor.
Yüzde 10 daha fazla burulma
dayanıklılığı sağlarken daha fazla
yaşam alanı yaratıp aynı zamanda
etkileyici ve dinamik bir tasarım
sunuyor.

Şarj Edilebilir (Plug-in) Hibrit modeli
Önümüzdeki dönemde Şarj Edilebilir
(Plug-in) hibrit versiyonunun da
Türkiye’de sunulması planlanan Yeni
Ford Kuga’nın ilk etapta 1.5 litre
EcoBoost benzinli manuel şanzımanlı
versiyonu ve sekiz ileri otomatik
şanzımanla kombine edilebilen 1.5 litre
EcoBlue dizel versiyonları Türkiye’de
satışa sunulacak.

Ford Puma

F

ord SUV dünyasının en yeni
üyesi, stil sahibi, kendine
güvenen ve dikkatleri üzerine
toplamayı seven kullanıcılara
hitap eden Yeni Ford Puma; dikkat
çekici tasarımı, segmentine yeni
soluk getiren teknoloji ve hayatı
kolaylaştıran özellikleriyle geleceği
şimdiden yaşamak isteyenleri
heyecanlandırıyor. Şık ve sportif dış
tasarıma sahip Puma’nın iç tasarımında
ergonomi, inovatif yaklaşım ve konfor
dikkat çekiyor. Yeni Puma, inovatif
MegaBox çözümü ve yıkanabilir 456
litrelik bagaj hacmi ile sınıfının lideri
olarak ödün vermeyen bir yükleme
alanı sağlıyor. Kuga ile birlikte
Ford modellerinde ilk defa sunulan
12.3’’ dijital gösterge paneli, şık
açılış ekranı ve sürüş modlarına göre
değişen konfigürasyonları ile çeşitli
kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.
Ford’un Türkiye’de ilk defa bir
otomobilde sunduğu yenilikçi 1.0L
155PS EcoBoost Hibrit teknolojisi
yüksek performanslı ve üstün yakıt

verimliliğine sahip bir sürüş sağlıyor.
1.0L 125 PS Ecoboost benzinli motor
ise 7 ileri otomatik şanzıman ile konfor
ve performansı birleştiriyor.
Ford, otomobil severlerin artan ilgisine
paralel olarak SUV ve SUV karakterini
yansıtan crossover modelleriyle ürün
portföyünü zenginleştirmeye devam
ediyor. Şehrin en yeni, en havalı ve en
stil sahibi üyesi Yeni Ford Puma, farklı
tasarımı, yenilikçi teknolojileri ile
segmentine yeni bir soluk getiriyor, şık
ve sportif çizgileriyle Ford’un tasarım
karakterinde geleceğe doğru yepyeni
bir sayfa açıyor.
Türkiye’de ‘Style’ ve ‘ST-Line’
donanımları ile satışa sunulan Yeni
Ford Puma, ‘Style’ donanımda 1.0lt
EcoBoost 95PS PS Benzinli 6 ileri
manuel ve 1.0L Ecoboost 125PS 7 ileri
otomatik seçenekleri ile müşterileri
bekliyor. ‘ST-Line’ donanımda ise 1.0L
EcoBoost Hibrit 155PS 6 ileri manuel
seçeneği ürün gamına ekleniyor.

Puma’nın dikkat çekici tasarımı
sportif ST-Line tasarım detayları ile
birleşiyor. Parçalı deri döşeme tasarım,
LED farlar, dijital yol bilgisayarı,
kablosuz şarj ünitesi, B&O ses sitemi
gibi donanımlar, stil sahibi ve dikkat
çekmeyi seven, en iyiye sahip olmak
isteyen müşterilere hitap ediyor.
Etkileyici iç ve dış tasarım, hayatı
kolaylaştıran özellikler
Yeni Ford Puma’da alçak ve eğimli
tavan çizgisi, önden arkaya doğru
yükselen ve arkaya doğru iyice
genişleyen omuz çizgisi dinamik
ve güçlü bir görünümü beraberinde
getiriyor. Yatay formlu iki parça stop
lambası tasarımı, sadece daha geniş bir
arka görünüm sunmakla kalmıyor aynı
zamanda bagaj erişimi ve kullanımını
kolaylaştırıyor.
Yeni Puma, iç tasarımında ise
ergonomi, inovatif yaklaşım ve
konfor ile dikkat çekiyor. Donanıma

bağlı olarak sunulan sökülebilir
ve yıkanabilir ön ve arka koltuk
kılıfları kabin içini ilk günkü gibi
temiz tutmaya yardımcı oluyor. Ön
koltuklarda daha fazla konfor için bel
desteği sunulurken, artan aks mesafesi,
araç yüksekliği ve ince sırtlıklı ön
koltuk tasarımı Yeni Puma içindeki
yaşam alanının da artmasına olanak
tanıyor. Bu boyutsal büyümeye ek
olarak Açılabilir Panoramik Cam
Tavan tasarım ile ferah bir iç ortam
elde edilmesi sağlanıyor.
Gelişmiş güvenlik ve konfor
teknolojileri
Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Ford
Puma’nın dört bir yanı 12 ultrasonik
sensör, üç radar ve iki kamera ile
denetleniyor. Tüm bu sistemlerden elde
edilen veriler gerek sürüş, gerekse de
park ve manevra esnasında sürücünün
hayatını kolaylaştırmak ve daha güvenli
bir sürüş tesis etmek üzere kullanılıyor.

Hyundai i10

H

yundai i10, 1.0 lt ve 1.2
lt benzinli motorlarıyla
piyasaya çıkmıştı.
“Büyük Yaşa” sloganıyla
lanse edilen araçta üç farklı donanım
seviyesi bulunuyor.
Baştan sona yenilenen otomobil, 17
farklı renk kombinasyonu ile satın
alınabiliyor.
Hyundai’nin İzmit Fabrikası’nda üretip
tüm dünyada 40’tan fazla ülkeye ihraç
ettiği Yeni i10, Türkiye’de de satışa
sunuldu. İlk kez geçen yılki Frankfurt
Fuarı’nda yüzünü gösteren Yeni i10’da
Jump, Style ve Elite olarak adlandırılan
üç farklı donanım seviyesi ve 1.0 ile 1.2
litrelik iki farklı hacme ve güce sahip
yeni nesil benzinli motor seçenekleri
bulunuyor. Hyundai mühendisleri
tarafından geliştirilen MPI benzinli
motorlar, daha verimli olarak karşımıza

çıkıyor. Ayrıca, Yeni i10’da kullanılan
1.2 litrelik motorun hacmi 1.248cc’den
1.197cc’ye düşürülmesine rağmen,
motorun ürettiği güç değerleri
korunmuş oluyor.
Üç silindirli 1.0 litrelik MPi motor,
67 beygir güç ve 96 Nm tork değeri
sunarken, 84 beygir ve 118 Nm torklu
bir diğer ünite olan 1,2 litre MPi ise
daha fazla performans isteyenlere
hitap edecek. Yeni tip 5 ileri
otomatikleştirilmiş manuel şanzıman
seçeneği olan “AMT” ise ilk defa
Yeni i10 ile birlikte satışa sunuluyor.
AMT şanzıman, ideal bir şehir içi
otomobilinden beklentiler düşünülerek
yakıt tüketimi verimliliğine
odaklanarak tasarlanmış. Büyüyen
boyutlarına zıt olarak hafifleyen Yeni
i10, tüm bu geliştirmelerin sonucunda
selefine oranla yüzde 15’e kadar

daha az yakıt tüketiyor.Beş ileri
manuel sadece 1.0 litrelik versiyonda
sunulurken otomatikleştirilmiş tip
(AMT) ise her iki motor seçeneğinde
de var.
Sportif tasarım ile A segmentine farklı
bir bakış açısı
Yeni i10, yumuşak yüzeyler ve keskin
çizgiler arasında kontrast sunan genç
ve dinamik bir tasarıma sahip. Geniş
ön ızgara, aracın sportif karakterini
yansıtırken ve yuvarlak LED Gündüz
Sürüş Farları da dinamik duruşunu
alçaltılmış tavanı ve daha geniş
gövdesi ile pekiştirmiş oluyor. Selefi
ile karşılaştırıldığında, daha geniş
oranlara ve maksimum oturma alanı
sağlayacak kaslı bir gövdeye ulaşıyor.
Yeni i10’da yer alan 8 inç dokunmatik
ekran (Apple Car Play ve Android
Auto destekli), geri görüş kamerası,

kol dayama, 16 inç alaşımlı jantlar,
mercekli ön farlar ve LED gündüz
sürüş farları öne çıkan özellikler
olarak karşımıza çıkıyor.Turkuaz, ateş
kırmızısı ve kumsal gri adındaki üç
adet yeni dış renk, mevcut renk paletine
dahil olurken kırmızı ya da siyah çift
renk tavan kombinasyonlarıyla birlikte
kullanıcılara toplam 17 farklı renk
seçeneği sunuluyor.
Yeni i10’un yan görünümü de
maksimum iç alan sağlayacak şekilde
biçimlendirilmiş. Hafif kaslı bir gövde
ile desteklenen otomobil, eşsiz üçgen
tasarım öğeleriyle de genişliğini
görsel olarak vurguluyor. X şeklindeki
yeni C sütunu ise aracın yeniliğini
ve cesurluğunu tanımlarken marka
adına da yeni bir dönemin başlangıcını
simgeliyor.

HYUNDAI i20

G

elişen boyutları, özgün ve
dinamik tasarımı ile Hyundai
i20 daha çekici ve daha
modern.
Yeni i20, segmentinde gelişmiş
teknoloji, bağlanabilirlik ve güvenlik
özellikleriyle fark yaratıyor.
Verimlilik odaklı motorlardan biri olan
48V Hafif Hibrit, daha rekabetçi bir
yakıt tüketimine sahip.
Baştan sona yenilenen Hyundai i20,
158.500 TL’den başlayan fiyatlarla
kullanıcılarla buluştu.
Türkiye’de ürettiği modellerle otomotiv
endüstrisine ve aynı zamanda ülke
ekonomisine katkıda bulunan Hyundai
Assan, kaliteli ve konforlu ürün gamına
yepyeni bir model daha ekledi. Ağustos
ayı sonunda üretimine başlanan
Yeni i20, gerçekleştirilen lansmanla
Türkiye’de satışa sunuldu.
B segmentinin en beğenilen
modellerinden biri olan i20, ilk kez
tanıtılmasından bu yana gerek tasarım

gerekse teknoloji anlamında bir hayli
fazla yol katetti. İlk kez 2008 yılında
tanıtılan ve 2010 yılından itibaren
Türkiye’de üretimine başlanan Hyundai
i20, çeşitli motor seçenekleri ve uzun
garanti süreleriyle kullanıcılarına her
daim önemli avantajlar sundu.
Markanın yeni tasarım felsefesi olan
“Duygusal Sportiflik” temasıyla
baştan aşağı yenilenen üçüncü nesil
i20 ise sadece tasarım ve gelişmiş
teknolojisiyle değil, artan boyutları
ve yenilikçi güç paketleriyle de
öne çıkıyor. Satışa sunulduğu tüm
pazarlarda adından sıkça söz ettiren
i20, ülkemizde de küçük sınıfın en
önemli referanslarından biri olarak
kabul ediliyor.
Hyundai i20, tamamen yenilenen
modelle beraber bir takım değişiklikleri
de beraberinde getiriyor. Dizel motora
yeni modelde yer verilmezken bu kez
1.0 litre turbo beslemeli motoruyla
beraber ilk kez 48 voltluk hafif hibrit

versiyona geçiş yapılıyor. Bu sayede
oldukça düşük bir yakıt tüketimi
elde edilirken aynı zamanda yeterli
performans da sunuluyor.
Yepyeni bir tasarım, yepyeni bir
karakter
Hyundai i20, alışılmışın dışında
bir tasarımla gelerek markanın
Duygusal Sportiflik dizayn felsefesine
bağımlılığını gösteriyor. Bu tasarım
felsefesinin amacı, otomobille
kullanıcısı arasında adından da
anlaşılacağı gibi duygusal bir bağ
oluşturmak. Bir diğer kriter ise
Hyundai’nin yeni nesil modellerinde
vurguladığı ayırt edici yeni görünümle
sıradanlıktan uzaklaşmak. Böylelikle,
Yeni i20’ye dinamik görünümlü ön
ve arka tamponlarının yanı sıra yeni
radyatör ızgarası da şık bir karakter
sağlıyor.
Yeni i20 ilk bakışta yeni far grubuyla
farklılaşıyor. LED ön ve arka farlar

i20’nin çarpıcı ve özgün tasarımını
öne çıkartırken, mercekli sis farları
ve üçgen havalandırma kanalları da
ön bölümde güç temasını oluşturuyor.
Kama şeklindeki gündüz sürüş farları
ve elmas tarzı ön ızgara ile i20 tasarım
bütünlüğüyle dikkat çekerken geriye
doğru yükselen omuz çizgisiyle de
karakteristik C sütununa ideal bir
şekilde uzanılıyor.
Yan tarafta ise cesur bir karakter çizgisi
ve benzersiz C sütunu tasarımı ile
oldukça çekici bir görünüm sunuluyor.
Sert ve çıkıntılı bu hat, otomobili
dururken bile hareketliymiş gibi
hissettiriyor ve atletik duruş açısından
müthiş bir anlam katıyor. Tasarımın
öne çıkan özelliklerinden bir diğeri ise
Z formundaki arka bölüm. C sütunuyla
bagaj kapağı arasındaki bu bağlantı,
yine Z şeklindeki stop lambalarıyla
destekleniyor. Dinamik oranlar,
otomobilin genişliğini ve sportifliğini
artırırken aynı zamanda görünürlüğü de
zirveye taşıyor.

Jeep Wrangler

2

.0litre hacmindeki 270
HP’lik benzinli motor ve8
ileri otomatik şanzıman
kombinasyonu, üst düzey
4x4 yeteneği, kapsamlı güvenlik
donanımları ve konfor özellikleriyle
dikkatleri çeken Yeni Wrangler
Rubicon, Türkiye’ye getirildi.

kabiliyetiyle benzersiz bir deneyim
ortaya koyan yeni Wrangler Rubicon,
Türkiye’de satışa sunulduğu andan
itibaren 5 adet sipariş aldı. Yeni
Wrangler Rubicon, sahip olduğu
güvenli sürüş yardımcılarının yanı
sıra sunduğu yeni teknolojilerle de
dikkatleri çekiyor.

Özgürlük, tutku ve macera severlerin
ortak noktası Jeep, Wrangler
Rubicon’unyeninesilversiyonunu
Türkiye yollarıyla buluşturdu.
Üretildiği ilk günden bu yana 2
milyonun üzerinde satış adedine
imza atan Wrangler’in yeni modeli,
ülkemizde 2.0 litrelik 270 HP’lik
benzinli motor ve 8 ileri otomatik
şanzıman kombinasyonu, üst düzey
4x4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik
donanımlarıyla satışa sunuldu.
Maskülen tasarımı ve üstün sürüş

Gelmiş geçmiş en yetenekli Wrangler
Yeni Wrangler, Jeep mirası ve
gücünü daha sofistike ve güncel bir
tasarımla birleştirerek çizgisini çağın
ötesine taşıyor.İkonik yedili ızgarası
ve maskülen tasarım hatlarının
yanında gelmiş geçmiş en yetenekli
SUV unvanlı Wrangler Rubicon;2.0
litrelik 270 HP güç ve 400 Nm tork
üreten turbo beslemeli yeni benzinli
motoruyla kulvarındaki öncü kimliğini
sürdürüyor. Yeni Wrangler Rubicon;
opsiyonel 32” lastikler, daha güçlü

aks milleri, daha büyük frenler, 4x4
sistemleri ve sağlam çelik karter
muhafazalarıyla sürüş keyfini çok daha
yukarıyataşıyor.
Wrangler Rubicon’un güçlü
karakteristiğini oluşturan özellikleri
arasında Tru-Lock ön ve arka kilitli
diferansiyeller, Electronic Sway
Bar (elektronik devre dışı bırakılan
ön viraj demiri), Rock Track Çekiş
Sistemi ve sınıfında en iyi yaklaşma ve
uzaklaşma açısını sunmaya yarayan ön/
arka tamponlar yer alıyor.Bu sağlam
altyapısıyla birlikte kullanıcılarına
alışılagelmiş Jeep konforunu
sunmayadevam eden Yeni Wrangler
Rubicon’daısıtmalı deri koltuklar,
anahtarsız çalıştırma, 8,4” dokunmatik
ekran, 8 hoparlör ve subwoofer gibi
ayrıcalıklı özelliklerbulunuyor.

Arazi kabiliyeti teknolojiyle birleşti
Yeni Wrangler Rubicon,güvenli bir
sürüş sağlamaya yardımcı olan ileri
özellikleri de kullanıcısına sunuyor.
Arka ve Ön Park Asistanı, Kör Nokta
İzleme ve Arka Çapraz Yol Sensörü,
Geri Görüş Kamerası, Elektronik
Devrilme Önleyici ve Denge Kontrolü
(ESC) gibi 65’ten fazla aktif ve pasif
güvenlik sistemi ile donatılan modelin
üzerinde efsanevi 4x4 kabiliyetini
ortaya koyan ‘trail rated’ unvanıyer
alıyor. Wrangler Rubicon arazi
kabiliyetini teknoloji ile birleştirirken,
kullanıcı dostu bir ara yüz sunan
ve akıllı telefonlara uyumlu bilgieğlence sistemi Uconnect’inkeyifli
kullanımınıaynı potada sunmayı ihmal
etmiyor.

Land Rover Defender

B

orusan Otomotiv’in Türkiye
distribütörü olduğu Land
Rover’ın 70 yıldan uzun
süredir herkesin tutku ile
bağlı olduğu modeli Defender, gelişmiş
teknolojileri ve geçmişe dair izler
de taşıyan yepyeni tasarımı ile tarihi
kaldığı yerden yazmaya devam ediyor.
Land Rover tarihinde yeni bir
kilometre taşı olan Yeni Defender,
Borusan Otomotiv’in gerçekleştirdiği
online basın lansmanıyla tanıtıldı.
Borusan Otomotiv Land Rover Yetkili
Satıcı’larında macera tutkunlarının
beğenisine sunulacak Yeni Land
Rover Defender, geçmişe dair izler
taşıyan yepyeni tasarımını, modern
dokunuşlarla tamamlıyor.
ARAMIZA GERİ DÖNDÜ
Yeni Land Rover Defender’ın
Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili
konuşan Borusan Otomotiv İcra
Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: “Land
Rover’ın bugüne kadar ürettiği en
yetenekli 4x4 modeli olan Yeni
Land Rover Defender, 70 yılı aşkın
tarihinde yeni bir dönem açıyor.
Yepyeni teknolojilerle geliştirilen,
arazi özellikleriyle geçmişin izlerine
sadık kalan ve aynı zamanda şehir
kullanımı için de benzersiz özellikler
sunan Land Rover’ın bu efsanevi
modeli, dünyaya şeklini vermek
için aramıza geri döndü” dedi. Land
Rover’ın Ekstrem Test prosedürlerine
dayanabilecek şekilde tasarlanan
ve işlevsel D7x mimarisi üzerinden
yükselen Yeni Land Rover Defender’ın

bu yeni platformu, en yeni elektrikli
güç aktarma organlarını desteklerken,
tamamen bağımsız havalı süspansiyon
için mükemmel bir zemin hazırlıyor.
Yeni Defender 110, opsiyonel olarak
sunulan 5 + 2 oturma konfigürasyonu
ile kalabalık seyahat imkanının
yanında, ikinci sıra koltukların
arkasında 1.075 litre, ikinci sıra
katlandığında ise 2.380 litreye kadar
geniş bir yük alanı sunuyor. Ayrıca,
daha fazla eşya taşımak istendiği
zaman araçtaki üçüncü kişinin rahat bir
yolculuk yapabilmesi için ön tarafta üç
kişilik bir oturma düzeni de opsiyonel
olarak sunulan özellikler arasında
yerini alıyor. Atalarından gelen
mirasıyla safkan off-road yeteneklerini
bünyesinde barındıran Yeni Land
Rover Defender, aynı zamanda modern
ve şehirli özellikleriyle de dikkat
çekiyor. Yol koşullarına göre çok
daha hassas ayarlar yapılabilmesine
olanak sağlayan Yeni Defender,
“Yapılandırılabilir Terrain Response”
özelliğini kullanıcılarına sunan ilk Land
Rover modeli olarak ön plana çıkıyor.
Hem arazide hem de yolda dünyanın
en iyi dört tekerlekten çekişli aracı
olan Yeni Defender, çift kavramalı
otomatik şanzımanı, 3.500 kg’lık
maksimum yük çekebilme kapasitesi ve
300 kg’lık statik çatı yükü taşıyabilme
kapasitesiyle segmentinin referans
modeli olmaya geliyor. Yeni Defender,
900 mm derinliğindeki sulardan
rahatlıkla geçebilirken, 0.38Cd
sürtünme katsayısı ile aerodinamik
olarak da kendini kanıtlıyor.

21.YÜZYILIN TEKNOLOJİSİ
Land Rover Defender’ın tutkunlarının
gönlünde taht kurduğunu belirten
Borusan Otomotiv Jaguar Land
Rover Genel Müdürü Cem Uluğtekin,
“Uzunca bir süre ülkemizde de
üretilen bu efsane modelin en güncel
versiyonu, kendine özgü tarzı ve
yepyeni tasarımıyla gerçekten de
beklemeye değer olmuş. Yeni Land
Rover Defender, arazideki üstün
yetenekleriyle birlikte şehirde de
mükemmel bir konfor yaşatacak.” dedi.
Yeni Land Rover Defender dayanıklı
olduğu kadar teknolojik olmayı da
başarıyor. ClearSight iç dikiz aynası,
uzun yolculuklarda ekipmanlar görüşü
kısıtladığında, aracın üstünde yer
alan kamera sayesinde anlık olarak
aracın arkasındaki görüntüyü dikiz
aynasına yansıtıyor ve her zaman
engelsiz bir görüş sağlıyor. 3D Çevre
Görüş Kamera sisteminin bir parçası
olarak sunulan ClearSight Ground
View özelliği, Yeni Defender’ın 10
inçlik Pivi Pro ekranından zeminin
adeta cam bir yüzeyden bakıyorcasına
kolaylıkla görülebilmesine olanak
sağlıyor. Ayrıca, aracın alt kısmı
ve tekerlekler de dahil olmak üzere
çeşitli açılardan sağlanan görüntülerle,
kullanım kolaylığı en üst seviyeye
taşınıyor. Gece sürüşünü daha kolay
bir hale getirebilmek için tasarlanan
Yeni Land Rover Defender’ın dış LED
ışıkları, gün ışığı koşullarına yakın bir
aydınlatma sağlarken, Matrix LED
farlar, karşıdan gelen araç sürücülerinin
gözlerinin kamaşmasını önleyen uzun
huzmeli bir görüş sunuyor.

Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine sahip
Yeni Defender, yeni nesil 10 inçlik
dokunmatik ekranıyla sık kullanılan
işlemleri ve özellikleri ana ekranda tek
başına görebilmeye imkan sağlayan
bir düzen yaratıyor. 12,3 inç yüksek
çözünürlüklü Interaktif Sürücü
Ekranı’na sahip Yeni Defender,
sürücülerin çok sayıda önemli bilgiyi
bir arada görüntüleyebilmesini
sağlarken, tam ekran harita, telefon ve
medya işlevlerini de içerecek şekilde
kişiselleştirilebiliyor. SE, HSE ve
First Edition paketlerinde standart
olarak yer alan Kör Nokta Asistanı,
Güvenli Çıkış Monitörü ve Arka
Trafik Monitörü ile tüm donanım
paketlerinde standart olan Derinlik
Sensörü’yle gelen Yeni Defender,
sürücülerine çok daha güvenli bir
sürüş keyfi sunuyor. Opsiyonel olarak
tercih edilebilen 700W Meridian
Surround Ses Sistemi sayesinde, kabin
içerisinde kristal netliğinde tizler ve
bas sesler duyulabiliyor. Ayrıca, yakın
zaman içerisinde hem Apple® hem
de AndroidTM cihazlarda sunulması
planlanan Land Rover iGuide
uygulamasıyla, aracın özellikleri ve
kontrolleriyle ilgili bilgiler çok daha
kolay keşfedilebiliyor. SE, HSE ve
First Edition paketlerinde standart
olarak sunulan orta konsol buzdolabı,
sıcak yaz günlerinde yiyeceklerin
ve içeceklerin kolaylıkla soğuk
kalabilmesine yardımcı oluyor.

Mercedes EQC

M

ercedes-Benz’in duygusal
zekâya gönderme yaparak,
müşteri odaklı ve akıllı
elektrikli mobiliteye
vurgu yaptığı yeni markası EQ altında
tanıtılan ilk otomobili EQC, Türkiye’de
satışa sunulmaya başlandı. Hızlı şarj
istasyonlarında 40 dakikada yaklaşık
462 km menzile kadar şarj edilebilen
EQC 400 4MATIC, araç fiyatına dahil
olarak Mercedes-Benz marka Wallbox
duvar tipi şarj ünitesi ve 8 yıl boyunca
160 bin kilometreye kadar batarya
garantisi ve 6 adet rutin bakım paketi
ile birlikte EQ bayilerindeki yerini
aldı. Neredeyse tamamen sessiz ve sıfır
CO2 emisyonu ile doğa dostu bir sürüş
imkânı sağlayan yeni EQC, Electric Art
donanım paketiyle öne çıkıyor. Adeta
safkan spor otomobiller kadar yüksek,
300 kW (408 BG) güç ve 760 Nm
tork üreten iki elektromotor, EQC’nin
5,1 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını
tamamlayabilmesine imkân tanıyor.
Tüm bu nitelikleri, ön ve arka aksta

birer tane olmak üzere toplam iki
elektromotorun ürettiği 300 kW (408
BG) gücün sağlamış olduğu dinamik
performans tamamlıyor. Sistem son
derece gelişmiş mühendislik çözümleri
sayesinde, NEDC normuna göre
yaklaşık 462 km’lik bir menzile imkân
tanıyor. EQC, Daimler bünyesindeki
yeni bir mobilite döneminin
başlangıcını simgeliyor.
HEDEF BENZERSİZ
ALTERNATİFLER SUNMAK
Mercedes-Benz Otomobil Grubu
Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Binek
otomobil pazarına yönelik elektrikli
araç atağımızı, yeni teknoloji ve ürün
markamız olan EQ altında topluyoruz.
Bu yeni ürün ve teknoloji markamız
EQ altında satışa sunduğumuz ilk
Mercedes-Benz modeli olan EQC,
gerek iç mekânda gerekse de genel
tasarımında ‘ilerici lüks’ tasarım dilini
kullanıyor. Bu yeni dil ile birbirine

zıt, dijital ve analog öğelerin bir arada
kullanılmasıyla duyguları harekete
geçiren çarpıcı bir tasarım ortaya
çıkıyor. EQC, pazardaki ilk elektrikli
araç değil ancak elektrikli bir Mercedes
olduğu için güçlü bir rakip” dedi.
Elektrikli binek otomobil planlarına
dair açıklamalarda da bulunan Şükrü
Bekdikhan, “Elektrikli mobiliteyi, diğer
üreticilerden farklılaştırarak benzersiz
alternatiflerle sunmayı hedefliyoruz.
Bildiğiniz tüm Mercedes-Benz
otomobil modelleri yakın zamanda
ya tamamen elektrikli motorlu bir
versiyon ya da elektrik destekli
motor seçenekleriyle donatılacak.
2022 yılına kadar Mercedes-Benz
otomobil portföyünün tamamında
elektrikli motor alternatiflerini de
sunmaya başlayacağız. Bu, kompakt
modellerimizden SUV’ye kadar tüm
portföyümüzü kapsayacak.” diye
konuştu.

40 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ
EQC’nin bataryası, alternatif akımı
doğru akıma çeviren su soğutmalı
bir dahili dönüştürücü sayesinde ev
tipi prizden veya halka açık alanlarda
şarj edilebiliyor. Wallbox ve kamuya
açık şarj istasyonlarında saatte 7,4
kW’a kadar şarj imkanı sunan dahili
dönüştürücünün kapasitesinin, 2021
yılı içerisinde ise 11 kW’a yükselmesi
planlanıyor. Bir Mercedes-Benz
Wallbox kullanarak şarj etmek,
şarj süresini yerel güç kaynağına
oranla üç kat hızlandırıyor. DC şarj
istasyonlarında ise CCS ile şarj süresi
daha da kısalıyor. EQC, şarj çıkışına
bağlı olarak hızlı şarj istasyonlarında
110 kW’a kadar şarj edilebiliyor.
Batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e
sadece 40 dakikada doluyor.

Mercedes GLA

T

ürkiye’deki güncel MercedesBenz kompakt sınıf ailesinin
altıncı modeli olarak satışa
sunulan Yeni GLA, işlevsellik,
geniş iç mekân ve yüksek güvenlik
özellikleriyle öne çıkıyor.
Yeni Mercedes-Benz GLA, Haziran ayı
itibarıyla GLA 200 motor seçeneğiyle
412.500 TL’den başlayan fiyatlarla
piyasaya çıkmıştı.
Mercedes-Benz’in kompakt SUV
sınıfındaki ilk modeli olan GLA,
tamamen yenilenen ikinci jenerasyonu
ile Temmuz ayından itibaren
Türkiye’de satışa sunuldu. 163 HP’lik
turbo benzinli motor ve 7G-DCT
otomatik şanzımanın standart olarak
sunulduğu Yeni Mercedes-Benz
GLA 200, 412.500 TL’den başlayan
Progressive donanım paketine ve
454.000 TL’den başlayan AMG
donanım paketine sahip. Yeni GLA,

altıncı model olarak Mercedes-Benz’in
güncel kompakt sınıf model ailesini
tamamlarken, aynı zamanda markanın
başarılı SUV ürün gamının giriş
seviyesini oluşturuyor. Önceki nesil
ile kıyaslandığında daha güçlü bir
karakter sergileyen Yeni GLA, 1.611
milimetrelik yüksekliği ile önceki
nesline oranla 10 cm daha fazlasını
sunuyor. Yeni GLA’da hem SUV
tipi otomobillere özgü yüksek oturma
pozisyonu hem de ön koltuklardaki
baş mesafesi artmış durumda. Yeni
GLA’nın uzunluğu önceki nesline göre
1,5 cm kadar kısalmasına rağmen, arka
koltuk diz mesafesi önemli oranda
artırıldı. Dikleştirilmiş ön bölüm,
kısa ön ve arka gövde uzantıları
kadar otomobilin etrafını çevreleyen
korumalar da arazi araçlarına özgü
karakteristik tasarım unsuru olarak
devreye giriyor.

Şükrü Bekdikhan: “Yeni GLA, şehir
hayatının macerasını yaşayanların
SUV’si” Mercedes-Benz Otomotiv İcra
Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı
Şükrü Bekdikhan yeni GLA’nın
Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili
olarak yaptığı açıklamada: “Yeni
Mercedes-Benz GLA, şehir hayatının
macerasını yaşayanların SUV’si.
Off-road karakterli araçların sağlam
yapısını, konforlu şehir aracı kimliğiyle
aynı modelde bir arada sunuyoruz.
Tasarıma ve güvenliğe önem veren,
aynı zamanda macera ruhlu kitleyi
Yeni GLA ile birlikte Mercedes-Benz
markasıyla tanıştırmayı umuyoruz.”
dedi.
Mercedes-Benz olarak Premium
kompakt SUV sınıfında Yeni GLB ve
Yeni GLA ile iki ayrı alternatif sunarak
farklı beklentileri karşılayacaklarını
ifade eden Şükrü Bekdikhan: “Yeni

A-Serisi Hatchback ile başlattığımız
kompakt sınıftaki model yenileme
atağımızı, geçtiğimiz ay satışa
sunduğumuz Yeni GLB ve Temmuz
2020 itibarıyla satışına başladığımız
Yeni GLA ile tamamlıyoruz. Böylece
kompakt sınıfta toplam altı farklı
seçenek sunarak, müşterilerimizin talep
ve beklentilerini daha fazla karşılar
pozisyona geleceğiz. Yeni GLA’nın
da katkısıyla Premium kompakt
segmentteki atağımızı sürdürüyor ve
GLA satışlarımızın en az üçte birinin
daha önce Mercedes-Benz markasını
deneyimlememiş kişilerden olmasını
hedefliyoruz.” dedi.

Mercedes GLB

M

ercedes-Benz’in
Premium kompakt
sınıfta yedi kişiye kadar
genişletilebilen bir iç
mekân sunan ilk SUV modeli yeni
GLB’nin Türkiye lansmanı dijital
olarak gerçekleştirildi.
Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu
ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü
Bekdikhan, “Yeni GLB ile özellikle
kalabalık ailelere yepyeni bir alternatif
sunuyoruz. Premium kompakt sınıfta,
sunduğumuz çeşitliliği daha da
genişleterek liderliği hedefliyoruz.”
dedi.
Yeni Mercedes-Benz GLB 200,
Haziran ayı itibarıyla 406.000 TL’den
başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa
çıkmıştı.
Mercedes-Benz, Premium kompakt
SUV sınıfında yedi kişilik oturma
kapasitesine sahip ilk modeli GLB’yi
Türkiye’de satışa sundu. Markanın
Türkiye’de düzenlediği ilk dijital basın
lansmanında, Mercedes-Benz Otomotiv
İcra Kurulu ve Otomobil Grubu
Başkanı Şükrü Bekdikhan,

Mercedes-Benz Kurumsal İletişim
Müdürü Miray Kutlu Demirel ve
Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil
Ürün Yönetimi Birim Müdürü İhsan
Büyükdağ, canlı yayında yeni modelin
özelliklerini aktardılar. 163 HP’lik
turbo benzinli motor ve 7G-DCT
otomatik şanzımanın standart olarak
sunulduğu yeni Mercedes-Benz
GLB 200, 406.000 TL’den başlayan
Progressive donanım paketine ve

446.600 TL’den başlayan AMG
donanım paketine sahip. Yükseltilmiş
tavan rayları, alt ve yan koruma
detayları ile off-road genlerini
vurgulayan tasarımı, güçlü oranları ve
fonksiyonel özellikleriyle yeni bir SUV
olan Mercedes-Benz GLB, çok yönlü
ve pratik bir kullanım sunuyor. Bunun
yanı sıra aynı zamanda geniş hacimli
bir aile otomobili olma özelliğine de
sahip. Yüksek verimliliğe sahip sıralı

dört silindirli güçlü motoru, en güncel
elektronik sürüş yardım sistemleri,
benzersiz bir kullanıcı deneyimi
sunan bilgi-eğlence sistemi MBUX
(Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi)
ve KEYLESS-GO Konfor Paketi gibi
özelliklerle yeni GLB, MercedesBenz markasının güncel kompakt
nesil modellerinin tüm güçlü yönlerini
taşıyor.

Mercedes S-Serisi

Y

eni bir lüks otomobil deneyimi
sunan Yeni Mercedes-Benz
S-Serisi Türkiye’de Aralık
2020 itibarıyla satışa sunuldu.
Mercedes-Benz Otomobil Grubu
Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Yeni
S-Serisi ile müşterilerimize daha önce
sunulmamış yenilik, güvenlik, konfor
ve kalite sunuyoruz” diye belirtti.
Yeni S-Serisi’nde Mercedes-Benz,
tamamen yeni destek özelliklerini
mümkün kılan DIGITAL LIGHT
teknolojisini ilk kez seri üretimde
kullanıyor.
Yenilikçi yürüyen aksam sistemleri,
Yeni S-Serisi’nde etkileyici bir sürüş
deneyimi sağlıyor ve 10 dereceye
kadar dönüş açısına sahip arka aks
yönlendirme sistemi, şehirdeki manevra

kabiliyetini kompakt bir otomobil
seviyesine çıkartıyor.
0,22 Cd rüzgar sürtünme katsayısı ile
Yeni S-Serisi, özellikle lüks sedan
segmentinde olmak üzere dünyanın
en iyi aerodinamik verimliliğine sahip
otomobillerinden biri olarak öne
çıkıyor.
Farklı özellikleri, kademeli olarak
dijital sunumlarla gün ışığına çıkarılan
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin
üstündeki sır perdesi, 2 Eylül’de
gerçekleştirilen dünya lansmanıyla
tamamen kalkmıştı. Yeni MercedesBenz S-Serisi, Aralık 2020 itibarıyla
ilk olarak S 400 d 4MATIC L
versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu.
Yeni S-Serisi’nde 3.0 litrelik turbo
beslemeli 6 silindirli dizel motor 330

BG maksimum güç üretirken 700
Nm’lik maksimum tork sunuyor.
Standart donanımdaki 9G-TRONIC
otomatik şanzımanın da katkısıyla
6,7 ile 8,0 lt/100 km arasında değişen
karma yakıt tüketimi sunabilen aracın
maksimum hızı elektronik olarak 250
km/s ile sınırlandırılmış durumda.
Şükrü Bekdikhan: “Yeni S-Serisi ile
müşterilerimize daha önce sunulmamış
yenilik, güvenlik, konfor ve kalite
sunuyoruz”
Yeni S-Serisi’nin konfor ve teknoloji
noktasında referansları belirleyen bir
otomobil olduğunu belirten MercedesBenz Otomobil Grubu Başkanı
Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz

olarak 100 yılı aşkın bir süredir
lüks sınıfta standartları belirliyoruz.
Dünyanın ve de Türkiye’nin en çok
satılan lüks sedanı olan S-Serisi,
markamızın merkezinde yer alıyor
ve modern lüksün Mercedes-Benz
için ne anlama geldiğini gösteriyor.
Markamızın Amiral Gemisi, ileri
seviyede mühendislik, işçilik ve
teknolojik yeniliklerle her zaman
otomotiv tarihinde zirveyi temsil etti.
Yeni S-Serisi ile müşterilerimize daha
önce sunulmamış yenilik, güvenlik,
konfor ve kalite sunuyoruz. İster
sürücü olun ister arka sıradaki yolcu,
yüksek teknolojileri ve yenilikçi konfor
özellikleriyle Yeni S-Serisi, size birinci
sınıf bir sürüş deneyimi sağlıyor.” dedi.

MINI ELECTRIC

Y

eni MINI ELECTRIC, markanın tamamen elektrikli
sürüş sistemine sahip ilk otomobili olup, aynı
zamanda duygulara hitap eden bir sürüş keyfi
sunuyor. Ayrıca 184 beygirlik elektrik motoruyla,
0’dan 100’e sadece 7.3 saniyede ulaşıyor. Gelişmiş
süspansiyonları ve oldukça düşük ağırlık merkeziyle
otomobilin sahip olduğu çeviklik, dinamik bir sürüş sağlıyor.
Üretimi MINI’nin Oxford’daki fabrikasında üretimi
gerçekleşen Yeni MINI ELECTRIC, ülkemizde 474.967
TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Şehir hayatında sunduğu konforlu sürüş deneyimiyle dikkatleri
üzerine çeken MINI ELECTRIC, 50 kW’lık hızlı şarj
sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80’ini sadece
35 dakikada doldurabiliyor. MINI ELECTRIC, özel olarak
geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 232 km’ye
kadar menzil sunuyor.
Standart olarak sunulan LED farlar, LED sis farları ve MINI
Connected dokunmatik ekran, Yeni MINI ELECTRIC’in
dikkat çeken donanımları arasında yerini alıyor. Sport,
Mid, Green ve Green+ olmak üzere dört farklı sürüş modu
bulunan MINI ELECTRIC’in, bu modlara göre değişen
tema ve renklere bürünebilen renkli ekranından otomobille
ilgili diğer sürüş bilgilerine de erişilebiliyor. Bataryaların da
etkisiyle MINI Cooper S 3 Kapı’ya göre sadece 140 kg daha
ağır olan MINI ELECTRIC’in 211 litrelik bagajı, koltukların
yatırılmasıyla birlikte 731 litreye kadar çıkıyor.

Nissan Juke

D

ünyada SUV sınıfının öncüsü
olan Nissan, Intelligent
Mobility özellikleriyle
donatılmış Yeni Juke’u
Türkiye’de satışa sundu. Heyecan
verici tasarımı, genişleyen iç hacmi ve
boyutlarıyla ve teknolojik özellikleriyle
ön plana çıkan Yeni Nissan Juke,
sınıfının kurallarını yeniden yazacak.
11 yıl önce B-Crossover’ın öncüsü
olarak lanse edilen Juke, bugüne kadar
dünyada yaklaşık 1,5 milyon kişi
tarafından tercih edildi. Tasarımı ve
otomobil içi eğlence anlayışı ile ayrışan
Yeni Juke, güvenli sürüş özellikleri,
yüksek performansı ve ileri teknolojik
özellikleri bir arada buluşturuyor.
Yeni Juke, tüm versiyonlarında 8”

dokunmatik ekranı, Apple Car Play
ve Android Auto sistemlerini standart
olarak sunuyor.
Nissan Intelligent Mobility
özelliklerine sahip yeni Juke’un, 3
silindirli, 1.0 litrelik turbo şarjlı 115
beygir gücünde olan motoru, 6-ileri
manuel vites ya da 7-ileri çift kavramalı
otomatik vites (DCT) seçenekleri
sayesinde yüksek performans ve
yakıt tasarrufu avantajlarıyla ön plana
çıkıyor.
Kendine has kişiliği ile kompakt
crossover araç sınıfında çığır açan yeni
Juke, ilk çıkışından on bir yıl sonra,
B-SUV araç kategorisi kurallarını
yeniden yazmak üzere lanse edildi.

Yeni nesil Nissan Juke, keyifli sürüş
özelliklerini korurken, çarpıcı ve
yüksek hacimli gövdesi ile performans
ve teknolojiyi bir arada sunuyor.
Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon
tüketici tarafından tercih edilen
Juke’un yeni nesli, tasarım, teknoloji
ve performansa değer verilirken
pratik detayları da gözden kaçırmayan
sürücülere hitap etmek için tasarlandı.
Yeni Juke, Tekna, Platinum, Platinum
Perso (İç dizaynı kişiselleştirilebilir
özel versiyon) ve Platinum Premium
olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği
ile satışa sunulacak.

Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve
Bağımsız Devletler Topluluğu Genel
Müdürü Emre Doğueri, Yeni Nissan
Juke’un Türkiye pazarına girişi için:
”Dünyada ve Türkiye’de SUV sınıfının
öncüsü Nissan olarak, iddialı ve
güçlü teknolojik donanımıyla Yeni
Juke’u SUV araçlarının büyük ilgi
gördüğü Türkiye’de müşterilerimizle
buluşturmaktan mutluyuz. Nissan
Intelligent Mobility teknolojilerine
sahip Yeni Juke, standart olarak
sunduğu güvenlik özellikleriyle,
müşterilerimizin beklentilerini
fazlasıyla karşılayacak.” dedi

PEUGEOT 208

H

er geçen gün daha fazla
sıradanlaşma eğilimi
gösteren ve bu nedenle
eğlence, heyecan veya
gençlik gibi kavramlardan uzaklaşan
B hatchback segmentinde PEUGEOT;
yeni PEUGEOT 208 ile tamamen yeni
ve heyecan uyandıran bir yaklaşım
sergileyerek farkını ortaya koyuyor.
Otomobil kullanım alışkanlıkları
değişiyor. Tüm bunların bilincinde
olan PEUGEOT; yeni 208 ürün gamını
benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı
motor seçeneğiyle satışa sunuyor.
Markanın sınıf atlama stratejisiyle
birebir örtüşen yeni PEUGEOT
208, dinamik ve enerjik tasarımıyla
tamamen farklı ve özgün bir duruş
sergiliyor. Sadece özgün ve çekici
bir tasarım sunmakla kalmayan
yeni PEUGEOT 208 aynı zamanda
3-Boyutlu yükseltilmiş gösterge
ekranı da dahil olmak üzere yeni
nesil PEUGEOT i-Cockpit© ve üst
segment otomobillerde görmeye alışkın
olduğumuz yarı otonom sürüş gibi
gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de
farklı bir duruş sergiliyor.
Dünya değişiyor ve gelecek birçok
bilinmeyeni beraberinde getiriyor.
Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi
otomotiv sektöründe de yeni zorluklar

yeni çözümleri gerektiriyor. 210 yıllık
köklü geçmişiyle PEUGEOT markası
yenilikçi tasarımlar, teknolojiler
ve vizyon ile geleceğe ışık tutuyor.
#UNBORINGTHEFUTURE
Yeni PEUGEOT 208 söz konusu
yenilikçi vizyonun yeni bir bileşenini
oluşturuyor. Genç ve dinamik bir
görünüm sergileyen yeni PEUGEOT
208 bir yandan PEUGEOT markasının
değerlerini yansıtırken diğer yandan
yüksek beklentileri karşılayan bir
tasarım ve yenilikçi bir çizgi ile
markayı geleceğe taşıyor.
Genç, dinamik, sportif, çekici ve
heyecan uyandıran bir görünüm
sergileyen yeni PEUGEOT 208;
tasarım dinamikleri, teknolojileri ve
yüksek kalite seviyesiyle markanın
sınıf atlama stratejisini de destekliyor.
Sahip olduğu özelliklerle B Hatchback
segmentinin beklentilerinin çok
ötesinde olan yeni PEUGEOT 208,
tasarımı ve teknolojik yenilikleriyle
sınıfının standartlarını yeniden
belirliyor.
Verimli platformun avantajları
Yeni PEUGEOT 208, son derece
modüler ve verimli bir platform
olan CMP üzerinde yükseliyor.

CMP (Common Modular Platform)
Groupe PSA’nın en güncel platform
nesli. Grubun B ve C segmenti
araçlarında kullanılan bu platform
EMP2’yi (Efficient Modular Platform)
tamamlıyor. Adından anlaşılacağı
gibi CMP platformu gerek boyut,
gerekse motor seçenekleri bakımından
uyarlanabiliyor. Farklı güç ve aktarma
sistemleri ile kombine edilebilen
platform; müşteriye benzinli veya dizel
güç ve aktarma organlarından birini
seçmeye imkân tanıyor.
Geliştirme aşamasındaki en önemli
kriterleden biri verimlilikti. Bu
yeni platform; ağırlık azaltımı ve
optimize edilmiş hava akışı ile
gelişmiş aerodinamik yapı, alçaltılmış
süspansiyon sürtünmesi ile daha

düşük yuvarlanma direnci, iyileştirilen
yanma verimliliği, hacim küçültme,
azaltılmış mekanik sürtünme, uzun
oranlı şanzıman ve start&stop gibi
çözümlerle optimize edilmiş güç ve
aktarma organları ile yeni PEUGEOT
208’in tüketim ve emisyon değerlerini
azaltmaya yardımcı oluyor.
Sadece tüketim ve emisyon değerlerini
azaltmakla kalmayan CMP platformu,
aynı zamanda; daha yüksek akustik
ve termal konfor, daha düşük titreşim
seviyesi, normalde daha üst sınıflarda
kullanılan ve B Hatchback segmentinde
benzersiz olan yarı otonom sürüş
de dahil sürüş destek sistemleriyle
gelişmiş konfor ve güvenlik seviyesi
sağlıyor.

Porsche Taycan

P

orsche, tamamen elektrikli
ilk spor otomobil modelleri
Taycan Turbo S, Taycan
Turbo ve Taycan 4S’ten
sonra şimdi de yeni Taycan
versiyonunu pazara sundu.
Porsche, tamamen elektrikli ilk spor
otomobil modeli Taycan’ın arkadan
itişli versiyonunu pazara sundu. İki
farklı batarya seçeneği bulunan yeni
versiyonun standart performans
bataryası 300 kW (408 PS) güç
sağlarken, performans plus bataryası
seçeneği 350 kW’a (476 PS) kadar
güç üretebiliyor. 79,2 kWh ve 93,4
kWh olmak üzere iki farklı batarya
kapasitesine sahip otomobil, her iki
kapasitede de sıfırdan 100 km/sa hıza
5.4 saniyede çıkabiliyor ve 230 km/
sa maksimum hıza ulaşıyor. Taycan’ın
bu yeni versiyonu batarya kapasitesine
göre, 431 ila 484 kilometreye kadar
menzil sunuyor. Her iki batarya da
yüzde 5 şarj seviyesinden yüzde 80’e

22,5 dakikada ulaşabiliyor. Yani
yaklaşık 100 kilometrelik menzil için
gerekli enerjiye sadece 5 dakikada
ulaşılabiliyor.
Yenilikçi elektrik motoru ve dinamik
performans
Taycan’ın yeni versiyonu ailenin diğer
üyeleri gibi etkileyici hızlanma, spor
otomobillere özgü çekiş gücü sunuyor.
Arka aksı üzerinde, aynen Taycan 4S
modelinde olduğu gibi 130 mm’lik bir
uyarımlı senkron motor bulunan yeni
modelde, 600 amperlik darbe kontrollü
bir invertör de bulunuyor. Arka
aksta ayrıca iki vitesli bir şanzıman
da yer alıyor. Öne çıkan özellikleri
arasında aerodinamik yapısı ile yeni
modelin 0,22’den başlayan sürtünme
katsayısı değeri, düşük enerji tüketimi
ve dolayısıyla uzun mesafe menzil
konularında önemli katkı sağlıyor.
Model bu sayede 265 kW değerinde bir
enerjiyi geri kazanabiliyor.

Porsche DNA’sı ile sade dış tasarım
Porsche tasarım DNA’sı Taycan
ailesinin yeni üyesinde de karşımıza
çıkıyor. Yeni Taycan, yüksek konturlu
kanatları sayesinde önden bakıldığında
alçak ve geniş görünüyor. Silüeti,
arkaya doğru eğimli sportif tavan
çizgisiyle şekillenirken, çok iyi
detaylandırılmış yan bölümleri de
karakteristik özellikler barındırıyor.

Yeni arkadan itişli Taycan’ın ayırt
edici özellikleri arasında aerodinamik
olarak optimize edilmiş 19 inç Taycan
Aero jantları ve siyah fren kaliperleri
bulunuyor. LED farlar standart olarak
sunulurken siyah renkteki ön alt
panelin, yan eşiklerin ve arka difüzörün
Taycan 4S modeli ile aynı olduğu
görülüyor.

RENAULT CAPTUR

K

ullanıcısına en üst düzey
kişiselleştirme seçenekleri
sunan model, teknolojik
devrimi ve güçlü SUV
çizgileriyle dikkat çekiyor.
İlk kez lanse edildiği 2013 yılından
bu yana büyük bir başarıya imza atan
Renault Captur tamamen yenilendi.
Bugüne kadar 1.6 milyonun üzerinde
satış adedine ulaşan model Avrupa’da
segmentinin en çok satan otomobili
olurken, Türkiye pazarında da dikkat
çekici bir performans sergiledi.
İç mekanda sunduğu kalite ve konfor
ile Yeni Captur, üst segmentlere göz
kırpıyor. En üst kalite malzemeler,
akıllı kokpit, kokpit tarzı yüksek orta
konsol, E-shifter vites kolu, titizlikle
işlenmiş detaylar ve yeni koltuk
mimarisi öne çıkan yenilikler arasında
yer alıyor.

Model, sürüş, park ve güvenlik olmak
üzere üç kategoride Sürüşe Yardımcı
Destek Sistem teknolojileri sunuyor.
Renault EASY DRIVE sistemini
oluşturan bu özellikler, Renault
EASY LINK multimedya sistemi
üzerinden dokunmatik olarak kolayca
kontrol edilebiliyor. Yeni Captur 9,3’’
multimedya ekranı ve 10,2’’ dijital
gösterge ekranı ile kategorisinde
oldukça dikkat çeken ekranlar sunuyor.
Bir önceki neslin kodlarında yer
alan kişiselleştirme ve modülerlik
özellikleri Yeni Captur’de de korundu.
Kişiselleştirme seçenekleri kapsamında
Yeni Captur’ün tavanı, gövde ile
aynı renkte veya kontrast oluşturacak
şekilde Yıldız Siyah, Atacama Turuncu
ve Antik Beyaz renk seçenekleri
ile sunuluyor. Aracın konfor ve
modülaritesi için kilit bir öneme sahip
kızaklı kayar arka koltuklar, ikinci
nesilde de varlığını sürdürüyor.

Yeni Captur, 536 litre ile sınıfının en
geniş bagaj hacmini sunuyor. Bunu
yanı sıra 27 litreye kadar çıkabilen
iç depolama hacmi de yolcular için
oldukça konforlu bir kabin ortamı
sunuyor.
Yenilenen tamamı turbo özellikli
verimli motor gamı kapsamında Yeni
Captur, Türkiye’de 1.0 TCe 100bg, 1.3
TCe EDC 130 bg, 1.3 TCe EDC 155
bg olmak üzere 3 benzinli, 1.5 Blue
dCi 95 bg ve 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
olmak üzere 2 dizel ile geniş bir motor
seçeneğini kullanıcılarla buluşturuyor.
Yeni Clio ile başlayan iç tasarım
devrimi, Yeni Captur ile devam ediyor.
Sürücüye doğru hafif eğimli “Akıllı
Kokpit” daha da geliştirilirken, kokpit
tarzı yeni bir konsol sunuluyor. En
yeni teknolojilerle ve segmentinin en
büyük dikey tablet ekranı ile sunulan

model, güçlü ergonomisi ve daha
konforlu hale getirilen sürüş deneyimi
ile öne çıkıyor. Kokpit tarzı yüksek
orta konsol, fütüristik EDC vites kolu
(e-shifter) ile hassas bir kontrol sunarak
sürüş deneyimini zenginleştiriyor.
Kişiselleştirilebilen orta konsol, LED
ortam aydınlatması sayesinde daha
fazla dikkat çekiyor.
Yeni Captur’ün ön paneli, kalite
algısını artıracak şekilde tamamen
yeniden tasarlandı. Orta kısımda yatay
şeritteki havalandırmaların yanı sıra
kişiselleştirilebilir dekoratif bileşenler
öne çıkıyor. Merkezi ekranın alt
kısmında ise, piyano düğmeleri ve
sürücünün kolayca erişebileceği klima
kontrolü ile ergonomiye verilen önem
dikkat çekiyor.

RENAULT ZOE

A

vrupa’nın en çok tercih
edilen elektrikli otomobili
unvanını taşıyan yeni Renault
ZOE’nin, daha uzun menzil,
daha fazla sürüş konforu, birinci sınıf
enerji verimliliği ve şarj çeşitliliği
sunan üçüncü nesli satışa çıktı.
Elektrikli araç teknolojisinin öncüsü
Renault’nun, bu alandaki amiral
gemisi ZOE’nin üçüncü nesli Türkiye
yollarına çıkıyor. İlk kez 2012 yılında
Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan
ZOE, Avrupa çapındaki 60’tan fazla
ödül ile markanın elektrikli araç
geliştirme stratejisi için önemli bir
kilometre taşı niteliği taşıyor. Her bir
AC (alternatif akım) terminalinden 22
kW’a kadar güç beslemesi alabilen
ZOE, ilk neslinin lansmanından
bu yana halka açık alanlardaki şarj
noktalarında en hızlı şarj edilen
elektrikli araç olma özelliği taşıyor.
Mühendisliğinden montaj ve satış
ağlarına kadar 30 binden fazla insanın
emeğinin ürünü olan Yeni ZOE,
WLTP (Küresel Uyumlu Hafif Araç
Test Prosedürü) döngüsünde 395
kilometreye kadar menzil ve doğru

akımla (DC) şarj edilebilen 52 kWh
batarya sayesinde daha kısa şarj süresi
sunuyor. Elektrikli mobilite alanında
Renault Grubu’nun 10 yılı aşkın
deneyiminin bir ürünü olan otomobil 80
kW motoruyla sürüş keyfini artırırken;
Mod B, e-shifter, auto-hold fonksiyonlu
elektrikli park freni, kablosuz şarj
ünitesi gibi yenilikleri de bünyesinde
bulunduruyor. Sürücünün fren pedalı
kullanmasına neredeyse hiç ihtiyaç
bırakmayan Mod B sürücünün gaz
pedalından ayağını çektiğinde aracın
yavaşlamasını sağlarken, farklı sürüş
modları için mekanik vites kolunun
yerini e-shifter alıyor. Bünyesinde
bulundurduğu tüm yeniliklerle birlikte
artırılmış güvenliği de kullanıcılarına
sunan Yeni ZOE, birçok İleri Sürüş
estek Sistemini de (ADAS) sahip.
%100 elektrikli motorunun yanında
çevre dostu malzemelerden üretilen
Yeni ZOE’de, yolcu bölmesindeki
görünür parçalar dahil %100 geri
dönüştürülmüş sentetik malzemeler
kullanıldı. Sınıfının en geniş arka
koltuk alanına sahip otomobil, 338
litrelik geniş bir bagaj hacmini de

kullanıcısıyla buluşturuyor.
“Yeni ZOE büyüyen elektrikli araç
pazarında bize güç katacak”
Renault Grubu’nun elektrikli araç
alanında öncü konumunu sürdürdüğünü
vurgulayan Renault MAİS Genel
Müdürü Berk Çağdaş, şunları kaydetti:
“Elektrikli araç pazarında referans
noktası olan ZOE, Ocak-Kasım
döneminde 84 binden fazla adetle
Avrupa’da en çok satan elektrikli
otomobil unvanını elinde bulunduruyor.
Ülkemizde de elektrikli otomobil
dendiğinde akıllara ilk gelen
modellerden olan ZOE’nin yeni neslini
Türk tüketicisiyle buluşturmaktan
dolayı mutluluk duyuyoruz. Üçüncü
nesil ZOE, daha modern ve çekici yeni
yüz, artan menzil, sürüş güvenliği ve
konforunu artıran teknolojiler, rakipsiz
şarj çeşitliliği, birinci sınıf enerji
verimliliği, kalite ve geri dönüşüm
odaklı iç tasarım gibi özellikleriyle
çıtayı daha da ileriye taşıyor. Yeni
ZOE gibi tüketicinin bir otomobilden
beklediği her şeyi sunan elektrikli
otomobillerin giderek büyüyen pazarda
gücümüze güç katacağını umuyoruz.”

Karakteristik dış tasarım
Yeni ZOE’de, önceki neslin yumuşak
hatlarının yerini dikkat çeken ve daha
geniş oturma alanı sunan karakteristik
bir tasarım alıyor. Tamamen yeniden
tasarlanmış ön tamponda, krom
detaylarla çevrelenmiş sis farları
bulunuyor. Tamponun yeni şekli,
ızgaradaki ve sis farlarının çevresindeki
krom detaylarla aracın alt kısmına
yepyeni bir görünüm kazandırıyor.
Yeni ön difüzörler aracın hava akış
sirkülasyonunu geliştiriyor. Bu
durum, Yeni ZOE’nin aerodinamik
özelliklerine önemli ölçüde katkı
sağlıyor. Mavi bir hatla çevrelenmiş
Renault elmas logosu, şarj soketini
başarıyla gizliyor. Yeni ZOE’nin
%100 LED farları, tüm yeni Renault
modellerinin göz alıcı C şekline sahip.
Yeni ZOE, Boğaz mavisinin de
aralarında bulunduğu 6 farklı renk
seçeneğini kullanıcılarının beğenisine
sunuyor.

SEAT LEON

S

EAT’ın amiral gemisi
Leon, tamamen yenilendi.
Şu ana kadar üretilmiş en
güvenli SEAT olan yeni
Leon, adaptif hız sabitleyici, acil
durum asistanı, seyahat asistanı da
dahil olmak üzere en gelişmiş sürücü
destek sistemlerini bir araya getiriyor.
SEAT Yetkili Satıcılarında satışına
başlanan yeni Leon modeli dikkat
çeken tasarımı, aydınlatma, güvenlik
ve tamamen yenilenen bilgi-eğlence
sistemleriyle mevcut başarısını
bir sonraki nesline de taşımaya
hazırlanıyor.
Bugüne kadar üretilen ilk üç nesli ile
2,2 milyon adetten fazla satış rakamına
ulaşarak SEAT markasının amiral
gemisi olan SEAT Leon’un, dördüncü
nesli 1.5 TSI 130 HP motor ve FR
donanım seçeneğiyle 231.500 TL’den
başlayan tavsiye edilen anahtar teslim
fiyatıyla SEAT Yetkili Satıcılarında
satışa sunuldu. 1.0 TSI 110 HP Style

ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110
HP DSG Style Plus seçenekleri ise
Şubat ayı içerisinde satışta olacak. 1.5
eTSI hafif-hibrit (mHEV) 150 HP DSG
motor seçeneğinin ise 2021 yılı ikinci
çeyrekte satışta olması planlanıyor.
Keskinleşen dış hatlar
SEAT Leon’un ön tasarımında
tamamen yenilenen ızgara ve ön
aydınlatma grubu dikkat çekiyor.
Bir önceki nesline göre daha geride
konumlandırılan LED ön farlar
otomobile daha derin ve karakteristik
bir görünüm kazandırıyor. Ön farlarda
kullanılan LED teknolojisi, en karanlık
yolu bile sürücüye görünür hale
getirerek görüş mesafesini iyileştiriyor.
Bir önceki nesile göre uzayan kaput,
aracın iddialı tasarım anlayışına
katkıda bulunuyor ve ön taraftaki sert
çizgileri destekleyerek kararlı duruşunu
artırıyor.
Heyecan ve yaratıcılık, tamamen
yenilenen SEAT Leon’un arkasında

da devam ediyor. Bagaj boyunca
uçtan uca uzanan “Infinite LED” arka
farlar, sportif bagaj yapısı ile aracın
dinamik kimliğini vurguluyor. LED
aydınlatmalar ve arka spoiler ise
hareketli çizgiler oluşturuyor. Yan
ayna altlarında yanan karşılama ışığı
da yere “Hola!” (Merhaba) kelimesini
yansıtarak Leon severleri sıcak bir
şekilde karşılıyor.
MQB Evo platformunda tasarlanan
otomobil; 4.368 mm uzunluk, 1.799
mm genişlik, donanımına göre
değişkenlik gösterebilen 1.456 mm
yükseklik ile 2.686 mm aks mesafesine

sahip. Yeni Leon bir önceki nesline
göre 50 mm daha uzun aks mesafesine
sahip olması sayesinde arka koltuklarda
hissedilir derecede daha geniş bir diz
mesafesi sunuyor. Büyüyen boyutları,
SEAT’ın en başarılı modelini daha da
kullanışlı hale getiriyor ve arka koltuk
bölümünde daha geniş alan yaratıyor.
Dış tasarımındaki estetik Yeni
Leon’un daha dikkat çekici olmasını
sağlarken, aerodinamik olarak ise
sürtünme katsayısında önceki nesline
kıyasla yaklaşık olarak yüzde 8
oranında iyileştirmeye gidilmiş.

SKODA KAMIQ

S

KODA, Türkiye’de SUV ürün
gamına yeni bir model daha
ekledi. Markanın kompakt
SUV segmentindeki temsilcisi
KAMIQ, ŠKODA showroomlarındaki
yerini aldı. Benzinli ve dizel motor
seçenekleriyle tercih edilebilen
KAMIQ, lansmana özel 197.600
TL’den başlayan fiyatlarla satışa
sunulmuştu.
Türkiye lansmanı, geniş basın
katılımıyla online olarak
gerçekleştirilen KAMIQ modeli,
rekabetin ve talebin giderek arttığı SUV
segmentindeki en önemli oyunculardan
biri olacak.
ŠKODA’nın eşsiz karakteriyle
kompakt bir SUV
Yerden yüksek sürüşe sahip KAMIQ,
yüksek oturma pozisyonunu,
kompakt bir aracın çevik sürüşüyle
ve ŠKODA’nınkarakteristik tasarım
diliyle birleştiriyor. İsmini Kuzey
Kanada ve Grönland’da yaşayan
Eskimo’ların, “ikinci bir deri gibi”
her duruma kusursuz uyum sağlayan

bir şeyi tanımlamak için kullandığı
kelimeden alıyor. Markanın diğer SUV
modelleri gibi model ismi, K harfi ile
başlayarak Q harfi ile bitiyor.
Güçlü bir dış tasarıma sahip olan
KAMIQ, yerden yüksek tarzını 16-18
inç arasında değişen jant seçenekleriyle
güçlendiriyor. İlk bakışta farklı
bir tasarıma sahip olduğunu belli
eden KAMIQ, hassas bir biçimde
şekillendirilmiş kaputuyla da kendine
has bir karakteri olduğunun altını
çiziyor. Gündüz farı özelliği olan
bölünmüş LED farlara sahip ilk
ŠKODA olarak öne çıkan KAMIQ,
aynı zamanda önde ve arkada dinamik
sinyal lambaları ile tercih edilebiliyor.
KAMIQ, arka bölümde de markanın
tasarım dilini kendine has şekilde
yorumlarken, her yeni ŠKODA’da
olduğu gibi bagaj kapağı üzerinde logo
yerine markanın harflerini taşıyor.
KAMIQ’de yeni kabin konsepti
KAMIQ, markanın yeni kabin
konseptini temsil eden ikinci ŠKODA

modeli olarak öne çıkıyor. Yüksek
oturma pozisyonu ve geniş yaşam
alanına sahip SUV, aynı zamanda
geliştirilmiş ergonomileri ve
görüş açıları sunuyor. Şehir içinde
rahatça kullanılabilecek ve manevra
yapılabilecek şekilde tasarlanan
KAMIQ, sürücü ve yolcularını da rahat
ettirecek birçok özellik sunuyor.
Seyahat edenlerin rahat etmesi adına
1,003 mm baş mesafesi, 1,425 mm
dirsek mesafesi ve 73 mm diz mesafesi
ile segmentinin en iyi ölçülerine
sahip. Aynı zamanda 400 litrelik bagaj
kapasitesi, arka koltuklar katlandığında
1,395 litreye çıkıyor. Opsiyonel özellik
olarak sunulan katlanan ön koltuk
ise, 2,447 mm uzunluktaki hacimli
eşyaların taşınmasına imkan tanıyarak
pratikliği artırıyor. Akıllı saklama
gözleri ise, eşyaların konulması adına
26 litre kadar ekstra alan sağlıyor.
KAMIQ’in kabininde kullanılan
yumuşak materyaller, yeni koltuk
tasarımı ve yeni döşemeler iç mekan
atmosferinde memnun edici bir hava

yaratıyor. Kişiselleştirilebilir ambiyans
aydınlatması, dekoratif kaplamalar,
opsiyonel 10.25 inç Sanal Kokpit,
Climatronic, elektrikli ayarlanabilir
sürücü koltuğu, ısıtmalı ön cam ve
direksiyon ile konfor seviyesi daha da
ileriye taşınabiliyor.
Araç içinde yüksek teknolojiye
“merhaba”
ŠKODA, KAMIQ kullanıcılarına araç
içerisinde son teknoloji bilgi-eğlence ve
bağlantı sistemlerini sunuyor. Swing,
Bolero ve Amundsen sistemleri, 6.59.2 inç arasındaki ekranlarla tercih
ediliyor. Ayrıca 10 hoparlörlü ŠKODA
ses sistemi de, araç içerisindeki müzik
keyfini daha ileriye taşıyor.
SmartLinkteknolojisi ise, Apple
CarPlay, Android Auto veya
MirrorLink yoluyla akıllı cihazlarına
bağlanmasını sağlıyor. Ayrıca
KAMIQ’deWi-Fi hotspot, önde ve
arkada iki USB girişi, önde kablosuz
şarj alanı gibi birçok teknolojik
özellikle de yer alıyor.

SKODA OCTAVIA

S

ŠKODA, merakla beklenen
yeni nesil OCTAVIA
modelini Türkiye’de satışa
sunmaya başladı. Daha
dikkat çekici tasarımı, yenilikçi
teknolojileriyle öne çıkan OCTAVIA,
lansmana özel olarak 299.800 TL’den
başlayan fiyatlarla showroomlardaki
yerini almıştı.
ŠKODA’nın yeni tasarım diline sahip
olan OCTAVIA, zaten dünya çapında
bilinen yüksek kalitesini daha ileriye
taşıdı. Dördüncü nesil OCTAVIA,
önceki nesilden daha büyük ve daha
fazla yaşam alanı sunarak sınıfındaki
standartları yeniden belirledi. Baştan
aşağıya değişen yeni kabin, yüksek
fonksiyonelliği, yüksek kaliteye sahip
materyalleri ve birçok akıllı özelliği
içeriyor. OCTAVIA tüm bu özellikleri
daha çevreci ve verimli motorlarla
birleştirerek iddiasını artırıyor.
Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer
Başar yeni OCTAVIA’nın tasarım,
donanım ve estetik özellikleriyle
filo aracı olmanın dışında bireysel
müşterilerin ve ailelerin de ihtiyacını
karşılayacak iddialı bir otomobil
olarak karşımıza çıktığını belirterek

“OCTAVIA’da yaklaşık 1 yıldır eski
seride üretim yoktu ve bir süredir bu
önemli segmentte müşterilerimize
yanıt veremiyorduk. Ancak şimdi
yılsonunda verdiğimiz sözü yerine
getirerek yeni OCTAVIA’yı pazara
sunuyoruz. Octavia bizim için çok
önemli bir model ve gelir gelmez
pazardaki yerini alacağını düşünüyoruz.
Yeni Octavia’yı çok özel fiyatlarla
pazara sunuyoruz. 2021 yılında Ocak
ayında müşterilerimiz bu fiyatlarla
ulaşamayacaklar. O yüzden bu
fiyatlardan aracı almak bir avantaj. Biz
bu aracı yılsonunda getirmenin risk
değil, müşterilere karşı bir sorumluluk
olarak görmekteyiz. Bu avantajdan
herkes faydalansın istedik.” dedi.
Daha büyük ve daha dikkat çekici
OCTAVIA, ŠKODA’nın evrimleşen
tasarım diliyle birlikte tamamen yeni
ölçülere kavuştu ve bu sayede daha
duygusal ve dinamik bir tasarıma sahip
oldu. Yeniden tasarlanmış keskin
hatlara sahip ön bölümde, ŠKODA
imzasını taşıyan markaya has ön ızgara
ve daraltılmış LED ön farlar dikkat
çekiyor.
OCTAVIA’nın profilinde ise her zaman
olduğu gibi önden arkaya kesintisiz

olarak devam eden Tornado çizgisi
yer alıyor ve araca daha dinamik bir
görünüm sağlıyor. OCTAVIA, dinamik
görünmesinin yanı sıra sadece 0,24
sürtünme katsayısıyla da aerodinamik
bir tasarıma sahip olduğunu kanıtlıyor.
Önceki nesile göre 19 mm uzayan
OCTAVIA 4,689 mm uzunluğa ve
15 mm artışla 1,829 mm genişliğe
sahip oldu. Her zaman olduğu gibi
sınıfının standartlarını aşan geniş bir
iç hacim sunan OCTAVIA, 2,686
mm dingil mesafesiyle öne çıkıyor.
Yeni model, alışıldık geniş ve
ferah kabinini bir adım daha ileriye
taşıyor. Arkada oturan yolcular ise,
daha geniş diz mesafesiyle daha
fazla lüksün tadını çıkarabilecekler.
OCTAVIA sedanın zaten büyük olan
bagaj kapasitesi önceki nesle göre
10 litre daha artırılarak 600 litreye
ulaştı. Kullanıcılar elektrikli bagaj
kapağı ve sanal pedal sayesinde,
OCTAVIA’nın bagajını kolaylıkla açıp
kapatabiliyorlar.
Yeni ve teknolojik kabin konsepti
ŠKODA OCTAVIA, tamamen
yenilenen çok kademeli kabin
konseptinde yüksek konfor, kalite ve

teknoloji ön plana çıkıyor. Sürücü ve
yolcular için en rahat yaşam alanını
sunmak adına geliştirilen kabin, aynı
zamanda şık tarzıyla da dikkat çekiyor.
Yeni OCTAVIA’da yer alan iki
kollu direksiyon simidi, çok yönlü
özelliğiyle 14 farklı fonksiyonun elleri
direksiyondan ayırmadan yönetilmesini
sağlıyor. Orta konsol, kapı kolları ve ön
konsol da yeniden tasarlandı.
4. nesil OCTAVIA’da yeni kabin
tasarımıyla birlikte versiyona göre
alınan 8,25 veya 10 inç dokunmatik
ekran da öne çıkıyor. Kolay kullanıma
sahip, kaydırma özellikli ve yüksek
çözünürlüklü sezgisel dokunmatik
ekran, birçok özelliğe kolay ve hızlı
erişim yapılmasını sağlıyor.
Bununla birlikte Yeni OCTAVIA,
Head-Up Gösterge’ye sahip ilk
ŠKODA modeli oldu. Bu ekranda
hız, navigasyon gibi önemli bilgiler
cama yansıtılarak sürücünün gözünü
yoldan ayırmadan sürüşe devam
etmesi sağlanıyor. 10,25 inç’lik
dijital sürücü göstergesi ise, farklı
temalarla ekranı sürücünün istediği gibi
kişiselleştirmesini sağlıyor.

SKODA SCALA

S

KODA’nın sınıfında yeni
standartları belirleyecek
SCALA modeli, Türkiye
pazarında vazgeçilmez
modellerden biri olmaya hazırlanıyor.
Markanın güncellenen tasarım dilini
temsil eden SCALA modeli, iki
farklı benzinli ve bir dizel motor
seçenekleriyle birlikte 209 bin 900
TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.
ŠKODA markasının ve SCALA
modelinin hedeflerini de anlatan Genel
Müdür Zafer Başar: “ŠKODA tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
büyüme hedefleri olan bir markadır.
Bu hedefler doğrultusunda Türkiye‘de
her geçen gün artan satış adetlerimiz
ile pazar payımızı yükseltiyoruz.
SCALA da bu hedeflerimize ulaşma
yolunda bize destek olacak önemli bir
modelimiz. ŠKODA markası olarak
2020’nin başında belirlediğimiz
satış hedefimizi değiştirmedik ve
minimum 25 bin adetlik hedefe
ulaşmayı amaçlıyoruz. Böylelikle
pazarın üzerinde bir büyüme oranı
yakalama hedefindeyiz. Yeni SCALA
modelimizin de getireceği sinerji
ile bu hedeflere ulaşabileceğimizi
düşünüyoruz.

Yeni SCALA için 2020 yılı satış
hedefimiz ise 7.000 adet.Bu
sayede yıl sonunda en çok satan
ilk iki modelimizden biri olacak ve
önümüzdeki dönemde ilk 5 marka
arasına girip yüzde 7 pazar payı alma
hedefimize önemli destek sağlayacak
modellerden biri olacak. Bununla
birlikte bu hedefimize ulaşmamızı
sağlayacak yeni Octavia’nın da
gelişiyle birlikte tüm segmentlerdeki
temsil oranımızı yüzde 92’ye çıkararak,
her türlü beklentiye sahip kullanıcılar
için alternatif modeller sunacağız.“
ŠKODA SCALA: İleriye doğru büyük
bir adım
ŠKODA’nın VISION RSkonseptinden
ilham alarak geliştirilen SCALA,
aynı zamanda markanın ileriye doğru
attığı büyük bir adım temsil ediyor.
SCALA ismi, Latince “basamak“ veya
“merdiven“ anlamına geliyor.
SCALA modeli; üst düzey
fonksiyonelliği, sıra dışı tasarım ve ileri
bağlantı teknolojileriyle birleştiriyor.
MQB A0 platformu üzerine yapılan
SCALA;yüksek verimliliğe sahip
motorları, geniş iç hacmi ve dinamik
hatlarıyla segmentinde büyük bir
iddiaya sahip olacak.

SCALA, mümkün olan en uzun aks
aralığıyla birlikte içeride konforlu
ve teknolojik bir alan sunuyor. 2.636
mm dingil mesafesine sahip aracın
uzunluğu 4.362 mm, genişliği 1.793
mm ve yüksekliği ise 1.471 mm.
Aerodinamik tasarımı sayesinde ise
rüzgar direnci katsayısı sadece 0.29 cd
oldu.

Rasyonel ve teknolojik bir yaşam alanı
SCALA’nın kabini, kullanışlılığıyla
dikkat çekerken sürücü ve yolcular için
konforu her zaman ön planda tutuyor.
VISION RS konseptiyle şekillenen
kabinde, her ŠKODA modelinde
olduğu gibi cömert bir yaşam alanına
467 litrelik büyük bir bagaj hacmi eşlik
ediyor. Koltuklar katlandığında ise
bagaj hacmi 1.410 litreye çıkıyor.

TOYOTA YARIS

E

ğlenceli sürüşü, pratik
kullanımı ve sportif tarzıyla
segmentine dinamizm
getirecek yeni Yaris benzinli
209.100 TL’den, YarisHybrid ise
299.200 TL’den başlayan fiyatlarla
showroomlardaki yerini almıştı.
1999 yılında ilk nesli tanıtıldığından
bu yana yenilikçi yaklaşımıyla öne
çıkan Yaris, dördüncü nesliyle de
birçok ilke imza atıyor. Toyota’nın
TNGA platformu üzerine yapılan Yeni
Yaris; tasarım dili, sürüş dinamikleri,
teknolojisi ve güvenlik özellikleriyle
ses getirmeye hazırlanıyor.
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış
A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt,
özellikle B segmentinin Avrupa başta
olmak üzere Türkiye’de de hızla artan
bir satış grafiği çizdiğini belirterek
şunları söyledi;
”Baştan sona en küçük parçası
dahi yenilenen Yaris ile birlikte bu

segmentte iddiamızı yine çok güçlü bir
şekilde ortaya koyacağız. Bu sınıfta
tasarımı, donanımı, teknolojisi, sürüş
keyfi ve güvenlik özellikleriyle öne
çıkacak olan Yeni Yaris, Toyota’nın
itici gücü olacaktır.Tamamen yenilenen
Yaris’inbenzinli vehibrit versiyonuyla
daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon
değerlerine ulaşıldı. Dördüncü nesil
hibrit motora sahip Yeni Yaris,
şehir içinde daha fazla elektrikli
sürüş olanağı sunarken, bir önceki
modele göre yüzde 20 daha az yakıt
tüketimi sağlıyor. Bunun yanında
ayrıca Yeni YarisHybrid ile birlikte
tüm hibrit ürün gamımız da tamamen
yenilenmiş oldu.Bu verimlilik çok
yüksek rekabetin bulunduğu bu sınıfta
hem markamıza hem de Yeni Yaris’i
tercih eden kullanıcılara büyük avantaj
sağlayacaktır.”
Bozkurt, Türkiye’de bugüne kadar
yaklaşık 64 bin adetlik Yaris satışı
gerçekleştirdiklerini de sözlerine
ekleyerek “2020 yılı için 400

adetlik Yeni Yaris satış hedefimiz
bulunuyor.2021 yılında ise benzinli
ve hibrit olmak üzere 2100 adetlik
Yeni Yarissatışı gerçekleştirmeyi
öngörüyoruz” şeklinde konuştu.
Yenilikçi Yaklaşım
İlk nesil Yaris ile Avrupa’da Yılın
Otomobili Ödülü alan Toyota, ikinci
nesil Yaris ile segmentinde Euro NCAP
çarpışma testlerinden 5 yıldız alan ilk
model unvanını kazandı. Üçüncü nesil
Yaris ise, segmentinde kullanılan ilk
hibrit motoru ile öne çıktı. Dördüncü
nesil Yaris de, segmentinde ilk ön orta
hava yastıkları ve Kavşakta Çarpışma
Önleyici Sistem ile sınıfının en iyi
güvenliğini sunuyor.Güvenlikten ödün
vermeyen Yeni Yaris, AUTOBEST
Ödülleri’nde takdir görürken,
yüksek güvenlik teknolojileriyle
SAFETYBEST 2020 ödülünü de
kazandı.
Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş
sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris,

aynı zamanda içeride geniş, konforlu
ve yüksek kaliteye sahip bir kabin
sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve
yüksek donanım seviyeleriyle birlikte
kullanıcıların beklentilerini aşmayı
başarıyor.
Toyota’nın TNGA platformu üzerine
yapılan Yeni Yaris, bu sayede
daha iyi dinamiklere, daha alçak
ağırlık merkezine ve daha iyi gövde
dayanımına sahip oldu. TNGA
platformu sayesinde Yaris, bir önceki
modeline göre yüzde 37 daha sert bir
şasiye ve 12 mm daha düşük ağırlık
merkezine sahip oldu.
Toyota, Yaris modelini dördüncü nesil
hibrit güç ünitesiyle buluşturdu ve bu
sayede daha düşük yakıt tüketimi ve
daha düşük emisyonlar elde edildi.
Aynı zamanda Toyota Yaris Hybrid,
elektrikli motoruyla daha uzun
mesafeler ve daha yüksek maksimum
hızlar sunuyor.

VOLVO S60

E

ndüstri lideri yaklaşımının
bir simgesi olan ve üçlü
motor seçeneğiyle dikkati
çeken S60, kendi segmentinin
ayrıcalıklarını yeniden tanımlıyor.
Volvo’nun B5 AWD 2.0 benzinli
mild-hybrid motor seçeneğiyle sunulan
S60 modeli, 250hp güç üreterek kendi
segmentinde büyük bir ayrıcalık
sunuyor.Güçlü motoruve sürüş modları
ile iyi bir kontrol sağlayan S60 yüksek
performansıyla piyasadaki en rafine
sedanlardan biri olarak dikkati çekiyor.
Volvo Car Turkey Genel Müdürü
Magnus Boman, yüksek performansı,
heyecan verici tasarımı ve gelişmiş
donanım yapısıyla S60’ın segmente
yeni standartlar kazandıracağını
söyledi. Boman, “S60,sahip olduğu
ayrıcalıklarla segmentine iddialı bir
giriş yapıyor. Volvo Cars’ın yeni
teknolojilerini yansıtan heyecan verici
bu modelinin yıl içinde en az 1000 adet
satılmasını hedefliyoruz.” diyor.

S60, tıpkı diğer 60 ve 90 serilerinde
olduğu gibi Volvo Cars’ın kendi
Ölçeklendirilebilir Ürün Mimarisi
(SPA) platformu üzerinde üretiliyor
ve aynı güvenlik teknolojisi ve
bilgi-eğlencesistemini taşıyor. Bu
durum, yeni S60’ı yoldaki en güvenli
otomobillerden biri haline getiriyor.

S60’da ayrıca Run-off Road
Mitigation, Oncoming Lane Mitigation
ve diğer direksiyon destek sistemleri
de yer alıyor. Opsiyonel olarak sunulan
otomatik frenleme desteğine sahip
Kavşak Trafik Uyarısı, aracın içindeki
ve dışındaki herkes için güvenliği daha
da artırıyor.

Otomatik fren teknolojisine sahip
City Safety, yayaları, bisikletlileri
ve büyük hayvanları algılayabilen
piyasadaki tek sistem olarak sürücünün
olası çarpışmalardan kaçınmasına
yardımcı oluyor. City Safety, orta
ölçekli sedan segmentinde bir dünya
ilki olacak şekilde, artık karşıdan
gelen çarpışmalardan kaçınmak için de
otomatik frenleme yapıyor.

Volvo Cars’ın Sensus Connect bilgieğlence sistemi, Apple CarPlay ve
Android Auto ile tamamen uyumlu
çalışırken sürücülerin her zaman
bağlı olmalarını sağlıyor. Tablet tarzı
dokunmatik bir ara yüz olan sezgisel
kontrol, otomobilin fonksiyonlarını,
navigasyonu, bağlı servisleri ve araç
içi eğlence uygulamalarını bir araya
getiriyor.

İşaretlerinin belirgin olduğu yollarda,
130 km/s hıza kadar sürücüyü
direksiyon, hızlanma ve frenleme ile
destekleyen opsiyonel Pilot Assist
sistemi, artırılmış viraj performansı ile
daha da geliştirildi.

Yere sağlam basan duruşu ve dinamik
çizgilerden oluşan genç tasarımıyla
Volvo S60, 1431 mm yüksekliği ve
en geniş yerinde 1850 mm ölçüleriyle
sınıfındaki en geniş araç. Şehre uygun
kompakt bir uzunluğa ve dingil

mesafesine sahip olan S60, 2872 mm
dingil mesafesiyle kendi segmentinde
büyük bir avantaja sahip.
Panoramik açılır cam tavan, anahtarsız
kullanım ve temassız açılır bagaj
kapağı, gerçek deri döşemeler,
elektrikli ve hafızalı koltuklar, 18”
alaşımlı jantlar, adaptif ve viraj
fonksiyonlu LED farlar, ısıtmalı
direksiyon ve ön koltuklar, park
kolaylığı sağlayan 360 derece kamera,
kablosuz şarj, otomatik kararan iç
ve dış aynalar, Orrefors kristal vites
topuzu otomobilin seçkin özellikleri
arasında yer alıyor.
Volvo S60, Türkiye’de birch açık gri,
fusion kırmızı, crystal beyaz, pebble
gri, onyx siyah ve denim mavi renk
seçenekleriyle ve 677 bin TL’lik
tavsiye edilen anahtar teslim satış
fiyatıyla kullanıcısıyla buluşmuştu.

