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Bu broflürdeki bilgi ve görüntüler, broflür bas›ld›ğ›nda geçerli olan teknik
özellikleri esas al›r. Sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da
opsiyoneldir. Broflürde yer alan baz› fotoğraflar, Türkiye ürün gam›ndaki
araçlar› temsil etmeyebilir. Peugeot, ürünün sürekli iyilefltirilmesi politikas›
çerçevesinde, her an, teknik özelliklerde, ekipmanlarda, opsiyon ve
renklerde değiflikliklere gidebilir. Günümüz fotoğraf tab etme teknikleri,
renkleri asl›na tamam›yla uygun olarak verememektedir. Genel bilgi içeren
bu broflür bir sözleflme senedi değildir. Daha ayr›nt›l› ve ek bilgi için,
bayinize baflvurunuz. Bu katalogda yer alan veriler, Peugeot Otomotiv
Pazarlama A.fi.’nin izni olmadan çoğalt›lamaz.

YENİ PEUGEOT 301

123 yıllık otomobil deneyimi
Otomobil deneyimi bir asırı aşan Peugeot, sedan otomobillerin tasarımında kendini geliştirdi ve uzmanlaştı. Peugeot,
başta 504, 505, 406 ve 508 olmak üzere otomobil tutkusuna olan yaratıcılığı, teknik, ciddiyet ve disiplinle birleştirerek
zamana damgasını vuran modellere imza attı. Bu modeller de her zaman sürüş özellikleri ve motor seçenekleri
konusunda referans olarak kabul edildiler.
Ralli yarışlarında 404, 504, 405 ve 205 tarafından kazanılan çok sayıda başarı ve 206 WRC’nin dünya ralli
şampiyonlukları, markanın sportif performansını ve teknolojideki mükemmellik arayışını kanıtlıyor.
Peugeot’nun deneyimi, uzmanlığı ve yenilikçiliği 301’in tasarımına da yön verdi. Yeni Peugeot 301, sahip olduğu orijinal
Peugeot stili, şıklığı, dikkat çekici özellikleri ve kaliteli donanımlarıyla size keyifli bir sürüş sunuyor.

Dışı güçlü, içi cömert
Peugeot’nun yeni sedanı, markanın deneyiminden ve uzmanlığından sonuna
kadar yararlanıyor. Çok yönlü özellikleri sayesinde her alanda üstünlük kuruyor.
Yeni Peugeot 301 şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda ortaya koyduğu dikkat
çekici sürüş dinamikleriyle farklı koşullara en iyi şekilde ayak uyduruyor.
Yeni Peugeot 301, tarz yaratan çizgileri ve modern donanımını, bir aile
otomobilinin iç mekan genişliği ile bir araya getiriyor. Yeni Peugeot 301,
birbirinden güzel özellikleriyle, aklınız ve duygularınız arasında kalmanıza izin
vermeden seçim yapmanızı kolaylaştırıyor!
Gündüz farları ülkelere göre mevcuttur.

Bir tarz benimseyin
Zarafetiyle herkes tarafından ulaşılabilen ve sizi farklılaştıran, keyif alacağınız
bir otomobile neden karşı koyasınız ki!
Peugeot’nun tasarım kodlarını benimseyen Yeni Peugeot 301, güçlü karakteri,
modernliği ve sağlamlığı bir arada buluşturaran ahenkli çizgileriyle dikkatleri
üzerine çekiyor.
Yeni Peugeot 301, güven veren ön yüzü, geniş iç mekanın ipuçlarını veren uzun
profili ve etkin yol tutuşu ile göz alıcı kimliğini ortaya koyuyor. Krom
dokunuşların varlığı aracın seçkinliğine katkıda bulunuyor.
Yeni Peugeot 301 ile daha da güzel bir yaşam sizi bekliyor!
Les feux diurnes sont disponibles selon les destinations.

Kolay kullanım
Yeni Peugeot 301, sürüş esnasında size eşlik etmek ve yaşamınızı
kolaylaştırmak için uyarlanmış donanımlara sahip. Ergonomik iç mekanı,
sürüş kolaylığı sağlayan donanımları ve gösterişli kokpit paneli ile modern
tasarım ve konforu bir araya getiriyor.
GÖSTERGE PANELİ
Yeni Peugeot 301’in gösterge paneli tek renkli bir matris içerir. Bu matriste yol
bilgisayarının verileri, yolculuğunuz ile ilgili bilgiler ve seçilmiş olan
vitesler*görüntülenir. Daha farklı bir görünüm için krom çerçeveleri**
seçebilirsiniz.
ARKA PARK YARDIMI
Arka park yardım sistemi***, arka tampon üzerine yerleştirilmiş olan sensörler
sayesinde bir nesne veya bir kişinin varlığı hakkında sizi uyarır. Bu durumda
engel, bir sesli ikaz ve Bluetooth özelliği içeren Radyo / CD / MP3 çaların bilgi
ekranında bir görsel sinyal ile somutlaştırılır.
HIZ SABİTLEYİCİ VE SINIRLAYICI
Hız sabitleyici*** ile eşleşen hız limitörü, aşılmaması gereken bir hızın tespit
edilmesini sağlar. Gaz pedalı strokunda sert bir nokta, saptanan azami hıza
ulaşılmasını sağlar. Bu direnç noktası, pedal stroku zorlanarak aşılabilir.
Böylece sürücü geçici olarak programlanmış olan hızı geçebilir.
*Otomatik ve robotize şanzımanlı versiyonlarda.
**Active ve Allure donanım düzeylerinde mevcut.
***Versiyonlara göre standart, opsiyon veya mevcut değil.

Kesinlikle konuksever
İç mekan genişliği ve donanımları ile Yeni Peugeot 301’in içinde memnuniyet
duygusunu hissedin!
İÇ MEKAN GENİŞLİĞİ
Sınıfının en iyi arka mekan genişliklerinden birine sahip olan Yeni Peugeot
301, yolcularınıza optimum rahatlık sunmak için bu bölüme özel bir dikkat
gösteriyor. Ön koltuklar ise stil ve konforu bir araya getiriyor.
EŞYA YERLEŞTİRME GÖZLERİ
Ön kolçak*, orta konsol, ön kapı gözleri ve torpido gözü, otomobilin içinde
hayatınızı kolaylaştırmak için çok sayıda pratik saklama birimlerini bir araya
getiriyor. Bir pratik artısı ise seyyar bir küllük bulunması.
SES SİSTEMİ
Kabin ambiyansını mükemmelleştirmenin bir başka şekli!
301 size ya AUX prizli ve önde 2 hoparlörlü bir CD/RDS/MP3 ya da daha
fazla müzik severler için CD/RDS/MP3/Bluetooth®** RD45 müzik sistemi
sunuyor. RD45, 4 hoparlörle eşleşiyor ve bilgi ekranı, direksiyondan
kumanda, AUX/USB bağlantıları ve Bluetooth® eller serbest kit içeriyor.
KLİMA
Manuel ve elektronik* olarak iki tip klima tercihi sunuluyor. Havanlandırma
ızgaralarının optimize konumu klimanın etkinliğini artırıyor. Elektronik klima
minimum zamanda maksimum soğutma sağlayan A/C Max fonksiyonu
içeriyor.
*Allure donanım düzeyinde mevcut.
**Versiyonlara göre standart, opsiyon veya mevcut değil.

Pratik düzenlemeler
BAGAJ
Yeni Peugeot 301’in bagajı VDA 210 standartlarında toplam 506 litrelik bir
kapasite sergiliyor (640 litre su kapasitesi). Geometrik mimarisi sayesinde
kolay ulaşılabilir ve daha kullanışlı. Bagaj tabanı altında mevcut pratik bir
saklama alanı ile günlük olarak kullanılan veya duruma göre bulundurulması
zorunlu olan malzemelerin yerleştirilmesini sağlıyor.
MODÜLER ARKA KOLTUK
2/3 – 1/3* parçalı arka koltuk sırtlıkları, pratik ve zahmetsizce yatırılabiliyor. İki
arka sırtlığın her birinin üst kısmında yer alan yatırma kumandaları sayesinde
tek bir hareketle işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
*Versiyonlara göre standart veya mevcut değil.

Sürüş
Peugeot’nun yürür aksam alanındaki uzmanlığı, beraberinde
mükemmel yol tutuşu ve sürüş dinamiklerini getirmektedir.
Yeni Peugeot 301’de doğal olarak bu mirastan yararlanıyor.
Bu sayede virajlı, dar ve engebeli yollarda da rahat bir sürüş
sağlıyor. Yeni Peugeot 301 aynı zamanda şehri de seviyor!
Hassas ve reaktif elektrik destekli direksiyonu, park yapmak
istediğinizde veya şehir içi kullanımlarınızda keyif ve kolaylık
sağlıyor.

Tasarım kalitesi
Yeni Peugeot 301’in yol koşullarına en iyi şekilde adapte
olabilmesi için, sağlamlığı ve tasarım kalitesi mühendislerin
odak noktası oldu. Böylece, yerden yükseklik, dışarısı ile
doğrudan temasta olan parçalara gösterilen özel dikkat ve toz
girmesini sınırlandırmak için çift sızdırmazlık fitili kullanımı bunun
kanıtını oluşturuyor.
Gündüz farları ülkelere göre mevcuttur. .

Gündüz farları ülkelere göre mevcuttur.

Motor seçenekleri
Size maksimum sürüş keyfi verecek motoru seçerek kişiliğinizi 301’iniz ile
uyumlu hale getirin !
1,2L VTi 72 hp BVM5
1,199 cm3 silindir hacimli bu benzinli motor, 5 ileri manuel vites kutusu ile
eşleşerek otomobilin ağırlığının kontrol edilmesiyle birlikte 3 silindirli yeni nesil
motorların teknolojisinden yararlanıyor. Böylece sürüş keyfi ile tüketim
arasında çok iyi bir denge sağlanıyor.
1,6L VTi 115 hp BVM5 / 1,6L VTi 115 hp BVA4
Peugeot gamının tamamında kendilerini kanıtlamış bir motor neslinin
mirasçısı olan 1,587 cm3’lük bu benzinli motor, 5 ileri manuel veya 4 ileri
otomatik vites kutusu ile eşleşerek, tüketim kazancı sağlayan teknik
iyileştirmelerden yararlandı ve Yeni Peugeot 301’in yüksek dinamizminin
vurgulanmasını sağladı.
1,6L HDi 92 hp BVM5
1,560 cm3 silindir hacimli bu dizel motor, 5 ileri manuel vites kutusu ile
eşleşerek performans, kullanım esnekliği ve tüketim arasında mükemmel bir
sentez sunuyor. Böylece gerçek bir sürüş keyfi sağlıyor.
Tüketim ( L / 100 km)*
Vites kutusu

Şehir içi

Şehir dışı

Karma

C02 (g/km)

1,2L VTi 72hp

Benzinli

BVM5

7,0/6,9**

4,3/4,2**

5,3/5,2**

124/119**

1,6L VTi 115hp

Benzinli

BVM5

8,8/8,7**

5,3/5,1**

6,5/6,4**

151/148**

1,6L VTi 115hp

Benzinli

BVA4

10,0/10,0**

5,6/5,5**

7,3/7,1**

168/164**

1,6L HDi 92hp

Dizel

BVM5

4,9/4,8**

3,9/3,7**

4,3/4,1**

112/108**

*99/100/CE yönetmeliğine göre.
**Enerji tasarruflu lastiklerle donatılmış araç.
Sunulan tüketim ve emisyonlar Euro5 uyumlu motorlara tekabül etmektedir.
Aracınızın kirlilik giderme standardını öğrenmek için teknik özelliklerine bakınız.
BVM5 = 5 ileri manuel vites kutusu / BVA4 = 4 ileri otomatik vites kutusu. Yukarıdaki
tablonun yakıt tüketimleri bütün otomobil üreticilerine ve Avrupa’da satılan bütün araçlara
uygulanan yönetmeliğine göre, onaylanan değerlere tekabül etmektedir. Bu değerler
araçları karşılaştırmanızı ve seçiminizi yönlendirmenizi sağlar:
- Tüketim yaklaşık 4 km’lik şehir içi tipte bir parkurda elde edilmiştir.
- Şehir dışı tüketim yaklaşık 7 km’lik şehir dışı parkurda elde edilmiştir.
- Karma tüketim şehir içi ve şehir dışı parkurların tamamında, yani yaklaşık 11 kilometre
üzerinde elde edilmiştir. Bu değerler katı test koşullarında (sıcaklık, ağırlık, silindirli test
tezgahının özellikleri, vs...) ve çok sakin sürüş profili ile elde edilmiştir. Gerçek trafik
koşulları, hava şartları, aracın yük durumu, sürüş tarzı, lastiklerin basıncı, tavanda portbagaj varlığı (yüksüz bile olsa), klimanın ve/veya kaloriferin yoğun kullanımı, aracın durumu
kuşkusuz onaylanan tüketimlerden farklı tüketimlere yol açabilir.

Herkes için güvenlik
Yeni Peugeot 301’in aktif ve pasif güvenlik donanımları, sürücü olarak
sorumluklarınıza yardımcı olarak aracınıza güven duymanızı sağlar.
ESP
Standart olarak sunulan elektronik denge programı (ESP), 5 fonksiyonu bir
araya getiriyor: Anti-blokaj (ABS), 4 tekerlekte elektronik fren dağıtımı (EBD),
acil fren yardımı (EBA) ve patinaj önleme sistemi (ASR) ile dinamik denge
kontrolü (DSC) işlevlerini ekleyerek fizik kanunlarının limitleri dahilinde aracı
yeniden doğru yörüngeye getirmesinde sürücüye yardım ediyor.
HAVA YASTIKLARI
Yeni Peugeot 301, sayıları 4’e varan hava yastığı** ile donatılabiliyor:
Sürücü hava yastığı, yolcu hava yastığı, ön koltuklarda kafa-göğüs hava yastığı.
EMNİYET KEMERLERİ VE ISOFIX BAĞLANTILAR
Önde aktif gergili emniyet kemerleri standart olarak sunulmaktadır. Sistem,
çarpışma durumunda, fişekli bir kartuşun devreye girmesiyle oluşan bir çekiş
kuvvetiyle yolcuyu koltuğuna sabitlemektedir. Donanım düzeyine göre 301,
sürücü emniyet kemerinin takılı olmaması durumunda bir ikaz ışığı ve
sesli uyarı ile donatılabiliyor. Sürücü emniyet kemerini takmadıysa, bir sesli
sinyal işitiliyor. Bunun yanı sıra, 301’in arka iki yan koltuğunda bulunan ISOFIX
bağlantılarla çocuklarınızın güvenliği sağlanacak şekilde donatılmıştır.
OTOMATİK YANAN DÖRTLÜ FLAŞÖRLER
Güçlü ve uzun fren durumunda, dörtlü flaşörler otomatik olarak yanar**, ve
böylece sizi takip eden araçları tehlikeye karşı uyarır. Yeniden gaz pedalına
bastığınız anda söner.
*Versiyonlara göre standart veya mevcut değil.
** Versiyonlara göre standart, opsiyonel veya mevcut değil.
*** Versiyonlara göre standart veya opsiyonel.
Gündüz farları ülkelere göre mevcuttur.

HIGH RES NEEDED

Döşemeler

HIGH RES NEEDED

01

KUMAŞ OZA MISTRAL

02

KUMAŞ OZA LAMA

Renkler
METALİK RENKLER
(opsiyon)

KÖPEKBALIĞI GRİSİ

BOĞAZİÇİ MAVİ

BRONZ BEJ

MEŞE KAHVE

MAT RENKLER
03

KUMAŞ OLINE MISTRAL

04

KUMAŞ OLINE LAMA

ALÜMİNYUM GRİ

ONYX SİYAH

ALP BEYAZ

Jantlar

05

KUMAŞ ISAR MISTRAL

15"JANT KAPAĞI
BORE*

15" JANT KAPAĞI
HOBART*

Versiyonlara göre standart veya opsiyonel.

15" ALÜMİNYUM JANT
HARVEY*

16" ALÜMİNYUM JANT
SPA*

Aksesuarlar

3

7
6

Yeni Peugeot 301’inizi bu özel aksesuarlarla
donatarak ihtiyaçlarınıza göre adapte
edebilirsiniz.
Yeni Peugeot 301’in aksesuarlar gamını
keşfedin.

4

5
8

2

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. Uzun vadeli planlarınız için bundan daha iyi bir güvence olabilir mi?

1

HUZURUNUZ İÇİN

1 S LINE ön spoiler
2 S LINE 16’’ jant
3 S LINE Şerit bant /Damalı bant
4 S LINE S Logo
5 Krom sis farları
6 Krom dış ayna kapakları
7 Bagaj rüzgar siperi
8 Krom egzoz çıkışı

ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite kurumsal bir anlayıştır.
Servis ağındaki avantajlar, Türkiye’de
iki yıl boyunca sınırsız km yedek parça,
işçilik garantisi ve 12 yıllık anti korozyon
garantilidir.

EGZOZ UCU

YAN AYNA KAPAĞI

PEUGEOT EK BAKIM
SÖZLEŞMELERİ
Garanti uzatma, öngörü ve bakım, huzur
ve güven içinde aracınızı kullanmanız
için eşsiz ve kişiselleştirilmiş üç formül .
Yardımdan arıza durumunda onarıma,
aşınan parçaların değiştirilmesinden
bakıma kadar, aracınız üzerindeki işlem
seviyesini siz kendiniz seçiyorsunuz
ve Peugeot kalitesinden her zaman
yararlanıyorsunuz. Ayrıca tam bir
özgürlük alanı önünüzde açılıyor.

PEUGEOT YEDEK PARÇA GAMI
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik, Peugeot
orijinal parçalarımızın her biri güvenliğiniz
için ciddi olarak test edildi ve onaylandı.
Parçalar katılımcı Peugeot şebekesinde bir
yıllık garanti kapsamında.

PEUGEOT İNTERNET
Internet üzerinden Peugeot’yu keşfetmek
için peugeot.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ
IPSOS şirketi, otomobilinizde
gerçekleştirilen bir satış sonrası hizmetini
izleyen günlerde sizinle iletişime geçebilir.
Sorulara cevap vererek, Peugeot
hizmet kalitesini iyileştirmeye katkıda
bulunacaksınız.

ZEVKİNİZ İÇİN
PEUGEOT BUTİK
Aracınız için özel olarak tasarlanmış
kapsamlı Peugeot orijinal aksesuar ve
donanım gamı beğeninize sunulmaktadır.
Ayrıca kendinize veya başkalarına hediye
etmek için zengin çeşitli Peugeot imaj
ürünleri mevcuttur.
LIGNE S : KROMAJLI KAPI EŞİKLERİ / PASPAS / EL FRENİ
TOPUZU VE KOLU

GARMIN YARI ENTEGRE NAVİGASYON SİSTEMİ

TAVAN BARLARI / ALÜMİNYUM TAVAN PORTBAGAJI

ÇEVRE İÇİN
RELAIS VERTS AUTO GERİ DÖNÜŞÜM AĞI
Peugeot ve şebekesi nitelikli sağlayıcılar
Verts Auto” oluşturarak çevremiz
tarafından otomobil onarımının atıklarının
konusunda harekete geçiyor.
toplanması, ayrıştırılması, imhası ve
değerlendirilmesini düzenleyen “Les Relais

BÖLMELİ BAGAJ TEKNESİ

PAÇALIKLAR / YAN ÇITALAR

ÇEKİ DEMİRİ / BİSİKLET TAŞIYICI

peugeot.com.tr
Yeni Peugeot 301 hakkında daha fazla bilgi edinmek, arzu ettiğiniz gibi onu konfigüre etmek, mevcut motor tipleri ve renk seçenekleri, aksesuarlar,
bakım, opsiyonlar, teknik özellikler ile yetkili satıcı ve servis ağı hakkında tüm bilgileri elde etmek için Peugeot web sitesini ziyaret ediniz.
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