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Yeni Duster daha
kaslı geldi

Türkiye’nin SUV lideri olan
model, beklenen otomatik
EDC şanzımana kavuşuyor.
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OTOMOBİLDEN GAZETESİ
YİNE FARK YARATIYOR

O

tomobilden Gazetesi’nin yeni
sayısı çıktı. Ağustos ayında da
dikkat çeken Otomobilden,
yeni içerikleri ve her ay çıkan
yapısıyla dikkat çekiyor.
294’üncü sayımızda şu detaylar var:

BMW, sürdürülebilir mobilite misyonu
kapsamında, temellerini BMW X5 modelinden
alan ilk hidrojen yakıt hücreli prototipi
BMW i Hydrogen NEXT’in yol testlerini
gerçekleştirmeye başladı.
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Premium otomobil üreticisi Lexus;
markanın tasarımının, işçiliğinin ve
mühendisliğinin zirvesi olan LC 500
Convertible modelini Türkiye’de satışa sundu.
Dolmabahçe Showroom’unda gerçekleştirilen
lansmanın ardından Turuncu (Karnelyan) özel
rengine sahip LC 500 Convertible, lansmana
özel coupe versiyonu ile aynı fiyat olan
3.990.000 TL ile showroomdaki yerini aldı.
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Konfor, tasarım ve güvenlik özellikleriyle
ideal SUV arayanlar için cazip bir seçenek olan
Duster yenileniyor. Türkiye’nin SUV lideri olan
model, beklenen otomatik EDC şanzımana
kavuşuyor. Yeni Duster, 8 inçlik multimedya
ekranı, markanın yeni imzası olan Y şeklindeki
LED ışık imzalı farlar ve Arizona Turuncu
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Eylül ayında ülkemizde satışa sunulacak.
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keyifle okumanız dileğiyle.
Jeep Wrangler’ın PHEV (Plug-in Hibrit
Elektrikli Araç) versiyonunu dünya genelinde
satışa sundu. 380 HP’lik toplam sistem gücü ve
637 Nm maksimum tork sunan 4xe teknolojisi,
elektrikli modunda dört tekerlekten çekiş
sunuyor. Yeni Jeep Wrangler 4xe Rubicon,
ülkemize sipariş üzerine getirilecek.
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Arazinin devi de elektriklendi

Jeep Wrangler’ın PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) versiyonunu dünya genelinde satışa sundu.
380 HP’lik toplam sistem gücü ve 637 Nm maksimum tork sunan 4xe teknolojisi, elektrikli modunda
dört tekerlekten çekiş sunuyor. Yeni Jeep Wrangler 4xe Rubicon, ülkemize sipariş üzerine getirilecek.

E

lektrikli Jeep Wrangler
Rubicon, 4xe teknolojisiyle
geliyor. Teknolojik olarak
içten yanmalı motora (ICE)
sahip versiyonlardan daha
gelişmiş olan 4xe Plug-in Hybrid, bugüne
kadar Avrupa’da pazara sunulan en yetenekli
Wrangler olarak öne çıkıyor. Wrangler’daki
iki adet elektromotor, yüksek voltajlı
batarya, gelişmiş turbo beslemeli 2,0 litrelik
benzinli motor ve TorqueFlite sekiz vitesli
otomatik şanzımandan oluşan sistem toplam
Elektromotorların sağlamış olduğu anlık tork
üretimi ile birlikte ileri teknoloji turbo benzinli
motorun oluşturmuş olduğu birliktelik üstün
arazi performansını beraberinde getiriyor.
ARAZİDEN ÖDÜN VERMEDİ
4xe teknolojisi sayesinde yeni Wrangler
4xe arazi performansında da tamamen yeni bir
boyut yaşatıyor. Tamamen elektrikli modda
kullanıma sunulan dört tekerlekten çekiş
sistemi her arazi şartında üstün bir performans
sunarken, eşzamanlı olarak doğanın seslerini
dinleme olanağı da sunuyor. Tüm bunlara ek
olarak Wrangler, donanıma seviyesine bağlı
olarak ‘Trail Rated’ sistemini sunmaya devam
ediyor. Bu ise; iki gelişmiş dört tekerlekten
çekiş sistemi Command-Trac ve Rock Trac
dışında yeni nesil Dana akslar, Tru-Lock
elektrikli ön ve arka aks kilitleri, Trac-Lok
sınırlı kaymalı diferansiyel ve elektronik ön
stabilizatör bağlantısını kesme gibi özellikleri
beraberinde getiriyor. 4xe teknolojisi, hibrit
modda yaklaşık 3,5 lt/100 km yakıt tüketimi
değeriyle Wrangler’i sürdürülebilir ve verimli
bir 4×4 araç haline getirirken, aynı zamanda
6,4 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle
etkileyici bir performans sunmasını da sağlıyor.

380 BEYGİR GÜCÜNDE
Şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle
sıfır emisyonlu tamamen elektrikli sürüş
olanağı sunan Jeep Wrangler 4xe, şehir içi
kullanımında 50 kilometreyi aşabilen elektrikli
sürüş menzili günlük kullanım gereksinimlerini
karşılıyor. 380 HP’lik toplam sistem gücü ve
637 Nm maksimum tork kullanıma sunan
4xe teknolojisi, elektrikli modunda dört
tekerlekten çekişte sürüş gerçekleştirirken,
Trail Rated® özelliğini koruyor ve güvenli bir
arazi performansı sunmayı da sürdürüyor. Üç
saatlik kısa bir sürede tam şarj olan kullanıcı
dostu modelde ayrıca; 8,4 inçlik dokunmatik
ekranlı Uconnect™ NAV ve en güncel ADAS
özelliklerini kapsayan gelişmiş teknolojiler
yolculukları daha güvenli, konforlu ve keyifli
kılıyor.

DONANIMI ZENGİN
Dokunmatik ekranlı 8,4 inç UconnectTM
NAV sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto
ile akıllı telefon entegrasyonu ve şarj seviyesi
ve menzili (elektrikli ve hibrit modda) gibi
batarya bilgilerini aktaran 7 inç TFT ekran gibi
teknolojik işlevler hayatı kolaylaştırıyor. Ayrıca
arka Çapraz Yol Trafik algılama özelliğine
sahip Kör Nokta Sistemi, geri görüş kamerası,
ERM (Elektronik Devrilme Önleme) özellikli
Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC), ön ve
arka park yardımcısı ve Anahtarsız Giriş ‘N
Go™ gibi güvenlik donanımları standart olarak
sunuluyor. Bunun dışında Uyarlanabilir Hız
Sabitleme Sistemi, Önden Çarpışma Uyarısı
Plus ve yeni ön kamera gibi donanımlar isteğe
bağlı olarak sunuluyor. Dokunmatik ekranlı
8,4 inç UconnectTM NAV sistemi, Apple
CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon
entegrasyonuşarj seviyesi ve menzili (elektrikli
ve hibrit modda) gibi batarya bilgilerini aktaran
7 inç TFT ekran gibi teknolojik işlevler hayatı
kolaylaştırıyor. Ayrıca arka Çapraz Yol Trafik
algılama özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı
Sistemi, geri görüş kamerası, ERM (Elektronik
Devrilme Önleme) özellikli Elektronik Stabilite
Kontrolü (ESC), ön / arka park yardımcısı,
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma ‘N Go™ gibi
donanımlar standart olarak sunuluyor.
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Yeni Duster daha kaslı geldi
Konfor, tasarım ve güvenlik özellikleriyle ideal SUV arayanlar için cazip bir seçenek olan
Duster yenileniyor. Türkiye’nin SUV lideri olan model, beklenen otomatik EDC şanzımana
kavuşuyor. Yeni Duster, 8 inçlik multimedya ekranı, markanın yeni imzası olan Y şeklindeki
LED ışık imzalı farlar ve Arizona Turuncu gövde rengi gibi öne çıkan yeni özellikleriyle Eylül
ayında ülkemizde satışa sunulacak.

2

010 yılından bu yana satışa
sunulan Duster, SUV segmentinin
dengelerini değiştirdi. Bugüne
kadar 1.9 milyonun üzerinde
satış adedine ulaşan Duster, 2019
yılından bu yana Avrupa’da perakende SUV
satışlarında kendi sınıfının lideri konumunda
bulunuyor. Günlük kullanımın yanı sıra
outdoor maceralar için de ideal bir yol arkadaşı
olan Duster, yeni yüzüyle bu başarısını daha
da ileriye taşımayı hedefliyor. Renk skalasına
yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster,
daha çağdaş bir tasarıma kavuştu. Tasarımdaki
değişim, daha gelişmiş bir aerodinamik yapıyla
verimliliğe katkı sağlıyor. Yeni Duster, ilk kez
Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka
kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor.
Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki
LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor.
Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu
kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük
sağlayarak Duster’ın güçlü karakterine katkıda
bulunuyor. Yeni Duster, LED ön sinyal
farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma
özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda
kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da
kullanılıyor.
İÇ MEKANDA DAHA FAZLA KONFOR
Yeni Duster, yolcularına daha fazla konfor
vadediyor. Yeni döşemeler, koltuk başlıkları
ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek
orta konsol ile yolcu kabini çok daha çekici
bir görünüm sunuyor. Ayrıca yeni 8 inçlik
dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence
sistemi seçeneği bulunuyor. Yeni Duster,
tamamen yeni koltuk döşemelerini tüketicilerle
buluşturuyor. Koltuk başlıklarının ince formu,
hem arka koltuk yolcularının, hem de ön koltuk
yolcularının görüşünü iyileştiriyor.

70 mm hareket alanına sahip kol
dayamasıyla geniş orta konsol tasarımı, iç
mekandaki yeniliklerden biri olarak öne
çıkıyor. Orta konsol, kapaklı 1,1 litrelik saklama
alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı
olarak iki adet USB şarj soketine ev sahipliği
yapıyor. Tüm donanım seviyelerinde; entegre
yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme
ve direksiyon simidinde aydınlatmalı
kumandalara sahip hız sınırlandırma standart
olarak sunuluyor. Donanım seviyesine
bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima,
direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip
hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller
serbest kart sistemi sunuluyor.
2 YENİ MULTİMEDYA SİSTEMİ
Yeni Duster’da Radyo, MP3, USB ve
Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi,
kullanıcı dostu Media Display ve Media Nav
bilgi-eğlence sistemleri 8 inç dokunmatik
ekran ile sunuluyor. Media Display’de 6
hoparlör, Bluetooth bağlantısı, 2 USB girişi ve
Apple CarPlay ile Android Auto gibi özellikler
bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar
sesli komut özelliğini etkinleştirmek için
kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek
olarak entegre navigasyon ve kablosuz Apple
CarPlay ile geliyor. Media Display ve Media
Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı
sıra 4x4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı,
pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.

VERİMLİ MOTORLAR VE BEKLENEN
EDC ŞANZIMAN
Yeni Duster’ın yenilenen motor gamı sürüş
keyfini daha düşük karbon emisyonlarıyla
mümkün hale getiriyor. Tüketicilerin merakla
beklediği otomatik EDC şanzıman ise TCe
150 bg motorla kombine ediliyor. Yenilenen
yüzüyle birlikte bir diğer öne çıkan özellik ise
LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bg
seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde
50 artırılarak 49,8 litreye ulaştı.
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Dünyanın en güzel üstsüzü Türkiye’de
Premium otomobil üreticisi Lexus; markanın tasarımının, işçiliğinin ve mühendisliğinin zirvesi
olan LC 500 Convertible modelini Türkiye’de satışa sundu. Dolmabahçe Showroom’unda
gerçekleştirilen lansmanın ardından Turuncu (Karnelyan) özel rengine sahip LC 500
Convertible, lansmana özel coupe versiyonu ile aynı fiyat olan 3.990.000 TL ile
showroomdaki yerini aldı.

L

exus’un yeni modelinin
lansmanında değerlendirmeler
yapan Yönetim Kurulu Başkanı
ve CEO Ali Haydar Bozkurt, 5
yıl önce premium segmentin
önemli oyuncusu Lexus markasını “Lüksün
Yeni Tanımı” mottosuyla Türkiye’ye
kazandırdıklarını belirterek “İlk 5 yıllık süreçte
rekabete hayli açık bir segmette bilinirlik
açısından önemli bir yol kat ettik. Türkiye’nin
potansiyeline olan inancımızla, yatırımlarımıza
devam ettik. Şimdi Lexus tasarımının,
işçiliğinin ve mühendisliğinin zirvesi olan LC
500 Convertible modeli ile birlikte ikinci 5
yıllık sürece başlıyoruz. LC 500 Convertible
modelimizin marka imajımıza güçlü bir katkı
yapacağına inanıyorum. Şu anda sadece 1 tane
olan bu modelin çok kısa sürede satılacağını
tahmin ediyoruz. Hem mevsimsel olarak
zamanı hem de otomobili görenler, bu tasarıma
baktıklarında ve aracın sesini duyduklarında
bu özel otomobili satın almak isteyeceklerdir.”
dedi.
LEXUS SAHİPLERİ İÇİN GERİ ALIM
GARANTİSİ
Lüks segmentte müşteri beklentilerinin
fazla olduğunu ve farklılık gösterdiğini de dile
getiren Bozkurt, “Amacımız satış adetlerini
hep bir önceki yılın üzerine çıkarmak ve
pazar payımızı artırmak. Bu hedeflerimizi
de segmente örnek olan hizmetlerle
destekliyoruz. Bunların en başında Lexus
sahipleri için sunulan ‘Geri Alım Garantisi’
geliyor. Lexus’un tüm dünyada elde ettiği
yüksek ikinci el değerine güvendiğimizin
göstergesi olan Geri Alım Garantisi, marka
konusunda müşterilerin aklındaki tüm soru
işaretlerini ortadan kaldırıyor. Bireysel müşteri
danışman ve müşterilerimizin gittikleri
şehre Lexus’larının TIR ile gönderilmesi gibi
birçok yenilikçi hizmeti de pazara ilk sunan
marka konumundayız. Aynı zamanda tüm
ürün gamında, hibrit motor seçeneğine sahip
olan tek premium marka olarak da avantajlı
durumdayız.” şeklinde konuştu.

477 BEYGİR GÜCÜNDE
LC 500 Convertible, sürücü talep ettiğinde
çok yüksek performanslar verecek şekilde
tasarlandı. LC 500 Coupe kadar hızlı olan araç,
tavanı açık veya kapalıyken aynı maksimum
hıza ulaşmak adına rüzgar tüneli ve test
pistlerinde geliştirildi. 477 HP güç ve 520 Nm
tork üreten atmosferik 5.0 litre V8 motora ve
10 ileri Direct Shift otomatik şanzımana sahip
olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede
tamamlıyor ve maksimum 270 km/s hıza
ulaşabiliyor (elektronik olarak sınırlandırılmış).
Yol tutuş konusunda da kapsamlı mühendislik
çalışmaları yapılan LC C’de, yeni tavan aracın
dinamiklerine olumlu katkılar sağladı. Hafif
yapısı sayesinde Coupe versiyona göre daha
alçak ağırlık merkezine sahip oldu. Tüm tavan
mekanizmasının aracın aks aralığı içerisine
konumlandırılması sayesinde Convertible üst
düzey dinamik dengeye ve sürüş karakterine
sahip oldu.
HER MEVSİMDE ÜSTÜ AÇILABİLİR
Lexus tasarımcıları ve mühendisleri, LC
Convertible kullanıcılarının her mevsimde
üstü açılan araçlarının keyfini çıkarmaları
için çalışmalar yaptı. Lexus Açık Hava kontrol
sistemi, tavan açık veya kapalı olduğunda
sensörleriyle klimayı özel olarak ayarlıyor.
Dışarıdaki hava sıcaklığıyla birlikte kabinde
de vücudun alt ve üst kısımlarına özel olarak
sıcaklığı değiştiriyor. Aracın üstü soğuk
havalarda da açıldığında sürücü ve ön yolcu
için vücudun alt kısmını ısıtan Lexus LC
Convertible, baş ve omuz bölgesinde de sıcaklığı
kontrol ederek havanın tadının çıkarılmasını
sağlıyor. Kafalıklarda yer alan ayarlanabilir
ısıtıcılar ise yolcuların boyuna göre otomatik
olarak
kendisini
ayarlayabiliyor
veya sürücü
menülerden
istediği ayarı
seçebiliyor.
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BMW İ Hydrogen NEXT’in yol testleri başladı
BMW, sürdürülebilir mobilite misyonu kapsamında, temellerini BMW X5 modelinden alan ilk
hidrojen yakıt hücreli prototipi BMW i Hydrogen NEXT’in yol testlerini gerçekleştirmeye başladı.

O

tomotiv endüstrisindeki
sürdürülebilirlik dönüşümüne
yön veren markaların başında
gelen BMW, çevre dostu
yapısıyla öne çıkan hidrojen
yakıt hücreli prototip modeli BMW i Hydrogen
NEXT’in test sürüşlerini Avrupa yollarında
gerçekleştiriyor. Hidrojen yakıt hücresi
teknolojisi, BMW Group’un esnek aktarma
organları stratejisi kapsamında geliştirdiği içten
yanmalı motorları, plug-in hybrid sistemleri ve
batarya temelli elektrikli araçları desteklemek
için uzun bir gelecek potansiyeline sahiptir.
Bu teknolojinin öne çıktığı en belirgin ve güçlü
yönleri ise özellikle elektrik şarj altyapısına
sahip olmayan, sık sık uzun mesafeli sürüşlerde
araçlarını kullanan tüketiciler için çekici bir
alternatif olması. İçten yanmalı konvansiyonel
bir motorun işlevselliğini de bünyesinde
barındıran BMW i Hydrogen NEXT, hava
koşullarından etkilenmeden, yakıt deposunun
hacmine paralel olarak kullanıcılarına yüksek
bir menzil mesafesi sunuyor. Ayrıca hidrojen
yakıt dolumu 3-4 dakika içinde hızlı bir şekilde
gerçekleştirilebiliyor.

Açığa çıkan bu enerji iki yönlü olarak ya
pillerin dolumu ya da otomobilin hareketi
için yönlendirilebiliyor. Bu sistem aynı
zamanda tamamen elektrikli BMW iX3 ve i4
modellerinde de kullanılan eDrive teknolojisiyle
birlikte uyum içerisinde çalışabiliyor. Böylece
gerçekleşen hidrojen tepkimesi sayesinde
170 bg’lik bir güç ortaya çıkarken, ön ve arka
akslarda bulunan elektrik motorların da
desteğiyle BMW i Hydrogen NEXT toplamda
374 bg güç üretebiliyor.
700 BAR BASINÇLI DEPO
Yakıt hücresi modülünün hemen altında
bulunan elektrik akımı dönüştürücüsü,
tepkimeden ortaya çıkan enerjinin
voltajını BMW i Hydrogen NEXT’e güç
sağlayan elektrik motorunun voltajına göre
ayarlayabiliyor. Bataryada depolanan enerji,
sürüş boyunca hızlanma ve frenlemelerde
ortaya çıkan enerjiden sağlanarak verimli bir

şekilde üretiliyor. BMW i Hydrogen NEXT’te
hidrojen yakıtını muhafaza etmek için özel
olarak geliştirilen, karbon fiber takviyeli
plastikten (CFRP) üretilen 700 bar basınçlı,
yakıtla birlikte ağırlığı 6 kilograma ulaşabilen
bir depo bulunuyor. Yakıt deposunda yer alan
hidrojen ve elektrikle birlikte ortaya çıkan
enerji, araca hareket kabiliyetini verirken
çevreye ise yalnızca su buharı salınıyor.

374 BEYGİR GÜCÜNDE
BMW i Hydrogen NEXT’de kullanılan
sistem, aracın yakıt deposunda taşıdığı hidrojen
ile havadaki oksijenin kimyasal bir reaksiyona
girerek ihtiyaç duyulan enerjiyi açığa çıkarması
prensibi ile çalışıyor.

Fransız güzeli Türkiye’ye geliyor
DS Automobiles, zarif sedan modeli DS 9’u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Eylül ayında Türkiye
yollarına çıkacak olan DS 9, sahip olduğu özelliklerle büyük sedan segmentine yepyeni bir soluk getiriyor.

F

ransız lüks bilgi birikimini
otomotiv dünyasına yansıtan
DS Automobiles’in zarif sedan
modeli DS 9, Eylül ayında
Türkiye yollarıyla buluşmaya
hazırlanıyor. Her detayıyla kendine özgü bir
büyük sedan olan DS 9, markanın karakterini
yansıtan tasarımı, üst seviyede konfor
sunan iç mekân özellikleri ve sahip olduğu
teknolojilerle dikkatleri çekiyor. DS 9’un
ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım
dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde
yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan
tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Dış
tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS
Fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı
tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden
ayrışmasını kolaylaştırıyor. Eğimli fastback
tarzı tavan çizgisi DS 9’a olağanüstü bir
karakter kazandırırken, bu tasarım modele
aynı zamanda aerodinamik bir görünüm de
katıyor. DS 9 ayrıca, sahip olduğu boyutlarla
hem sürücü hem de yolculara iç mekanda
benzersiz bir konfor alanı sunuyor. 4,93 metre
uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre
yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine

az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka
bölümdeki yolculara büyük bir alan sağlıyor.
Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve
zarif bir tasarıma da olanak tanıyor.
KAMERA DESTEKLİ SÜSPANSİYON
DS 9’un dışındaki göz alıcı tasarımı iç
mekanda da en ince ayrıntısına kadar özenle
düşünülmüş detaylar ve konfor öğeleriyle devam
ediyor. Nappa Deri kaplamalı orta konsol ve saat
kayışı tasarımlı koltuk döşemeleri ile yüzeylere
cömertçe uygulanan asil malzemelerin seçkinliği,
Fransız lüks bilgi birikimini vurgularken, her
ayrıntıya gösterilen özeni de tamamlıyor. DS 9’un
ön yaşam alanında, kristal montürlü kumanda
ve dokunmatik kontroller, tavan döşemesini ve
güneşlikleri kaplayan Alcantara® göze çarpıyor.
Kapı kolları ve el işçiliğiyle deri kaplanmış
direksiyon simidi de konforu sürekli hissedilebilir
hale getiriyor. DS 9’da bulunan ısıtmalı,
soğutmalı ve masaj
özellikli koltuklar
ise sınıfında bir ilk
olan ayarlanabilir
baş dayanağıyla
birlikte sunuluyor..

Modelde, prestijli bir sedanın sessiz
konforunu bir Grand Touring Coupé’nin
dinamikleriyle birleştiren ve her tekerleğin
zemin bozukluklarındaki hareketinin bağımsız
şekilde kontrol edilmesine olanak sağlayan DS
ACTIVE SCAN SUSPENSION kamera destekli
süspansiyon sistemi, yarı otonom sürüş imkanı
sunan DS DRIVE ASSIST, park yeri tespiti de
yapabilen otomatik park yardımcısı DS PARK
PILOT gibi daha birçok üst seviye teknoloji yer
alıyor.
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Hyundai, Santa Fe ile SUV ailesini tamamladı

Toyota, Yaris Cross’un Üretimi için düğmeye bastı

Hyundai, Bayon, Kona, Tucson ve Santa Fe modellerini yenileyerek SUV ailesini tamamladı. Yeni
Santa Fe, 230 beygirlik 1.6 litre T-GDI Hybrid motor seçeneği ile satışa sunuldu.

Toyota, tamamen yeni ve şehir tarzı SUV’u Yaris Cross’un üretimine Fransa’da, Valenciennes’deki
fabrikasında başladı. Aracın üretimi için Toyota 400 milyon Euro yatırım gerçekleştirerek 4. nesil
Yaris ve tamamen yeni Yaris Cross’un fabrikada aynı hatta üretilmesi sağlandı.

H

yundai Bayon ile başladığı
SUV skalasını Santa Fe
ile bitirdi. Neredeyse her
segmentte bir SUV üyesi
bulunan marka, son adımı
Santa Fe ile attı. Teknolojik özellikleri, şık
tasarımı ve geniş iç mekanıyla öne çıkan
Yeni Santa Fe, premium malzeme kalitesi ve
güçlü motoruyla da oldukça başarılı bir duruş
sergiliyor. Hyundai’nin en fazla satılan ve aynı
zamanda tüm dünyada en fazla bilinen modeli
olarak büyük bir öneme sahip olan Santa Fe,
D-SUV segmentinde konumlandırılıyor.
SUV AİLEMİZ GELİŞMEYE DEVAM
EDİYOR
Satışa sundukları yeni modelle ilgili
görüşlerini dile getiren Hyundai Assan
Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni Santa Fe
modelimiz ile SUV ailemiz genişlemeye devam
ediyor. B-SUV ve C-SUV segmentlerindeki
model çeşitliliğimizi şimdi de D-SUV
segmentine taşıyarak iddiamızı iki katına
çıkarıyoruz. Hyundai’nin premium sınıftaki
en iyi modellerinden biri olan Santa Fe, yeni
nesil yüksek performanslı 230 beygirlik turbo
benzinli ve hibrit motoruyla tüm dikkatleri
üzerine çekecek. Yeni Santa Fe ayrıca,
konforlu ve zengin donanımları sayesinde
bize premimum markalardan yepyeni bir
müşteri kitlesi taşıyacak. Kısacası Yeni Santa
Fe, teknolojik özellikleri, şık tasarımı ve
Türkiye’deki SUV segmentinde fark yaratacak”
dedi.

1.6 LİTRELİK HİBRİT BENZİNLİ
Yeni nesil 1.6 litrelik T-GDi “Smartstream”
motorla donatılan premium otomobil,
Hyundai’nin yeni Sürekli Değişken Valf
Süresi (CVVD) teknolojisini kullanan ilk
model. Performanslı kullanımın yanı sıra
yakıt verimliliğini de ön planda tutan bu
sistem, motoru daha da optimize etmek için
“Düşük Basınçlı Egzoz Gazı Devirdaimi (LP
EGR)” özelliğine sahip. CVVC sistemi, sürüş
koşullarına göre valfin açılma ve kapanma
süresini düzenleyerek performansta hissedilir
bir artış sağlıyor. Aynı zamanda yakıt verimliliği
ve emisyonlarda iyileştirmeler de sunuyor.
230 BEYGİR GÜCÜNDE
Diğer geliştirmelerin yanı sıra Hyundai,
Santa Fe modelinde elektrifikasyona da
yer veriyor. Turbo benzinli motoru, hibrit
teknolojisi ile destekleyen Hyundai, motor
performansını ve yakıt ekonomisini bir arada
sunuyor ve böylelikle SUV segmentindeki
müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamış
oluyor.

G
Yepyeni bir platform ile üretilen Santa Fe,
güvenlikte de önemli iyileştirmelerin yanı sıra
elektrikli güç aktarma organlarının işini de
kolaylaştırıyor. Doğrudan enjeksiyonlu turbo
beslemeli motor, 44.2 kW’lik elektrik motoruyla
kombine olarak 230 beygir güç üretirken aynı
zamanda 350 Nm maksimum tork sağlıyor.
Gücünü 1.49 kWh lityum ion polimer bataryaya
aktaran bu elektrik motoru, özellikle şehir
içi trafiğinde Santa Fe’nin emisyon ve yakıt
tüketim değerlerini aşağıya çekerken aynı
zamanda performansa da önemli bir şekilde
katkıda bulunuyor.
7 KİŞİYE SEYAHAT İMKANI
Türkiye’de tek bir donanım seçeneği ve
motor tipi ile satışa sunulan Yeni Santa Fe, 7
koltuklu oturma düzeni ile kalabalık ailelerin
de dikkatini çekiyor. Deri döşemelere sahip
otomobilin ön ve arka koltukları ısıtmalı olarak
gelirken ön koltuklarda soğutma özelliği de var.
Geliştirilmiş direksiyon sisteminde de ısıtma
özelliği bulunurken ön konsolda elektronik bir
vites paneli bulunuyor. Geleneksel vites kolları
yerine tamamen tuşlu sisteme yer verilerek
genişlik hissiyatı arıtırılıyor.

üncellemelerle birlikte
Toyota’nın Fransa’daki TMMF
fabrikasının yıllık üretim
kapasitesi 300 bin araca
çıktı. Yaris Cross üretimiyle
birlikte Fransa’daki Toyota fabrikasında
toplam çalışan sayısı ise yaklaşık 5 bine ulaştı.
B-SUV segmentinde bulunan Yaris Cross,
kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak
şekilde tasarlandı ve geliştirildi. Toyota’nın
2025’te toplam satışlarda yüzde 90 oranında
elektrik motorlu araç satış planı kapsamında
yeni Yaris Cross’un düşük CO2 emisyonlu hibrit
versiyonunun da yoğun olarak tercih edilmesi
bekleniyor. Toyota’nın GA-B platformu
üzerine yapılan Yaris Cross, Avrupa’da TNGA
mimarisiyle üretilen 8’inci model oldu.

Üretimin başlaması, aynı zamanda Toyota’nın
yerelleştirme stratejisinin ilerlemesinin ve
üretim kapasitesini artırmasının da altını
çiziyor. Yaris Cross modeli, Toyota’nın 2025’te
Avrupa’da 1.5 milyon satış adedi planıyla
büyüme hedefinin önemli bir parçası olacak.
Toyota’nın Avrupa’da yerelleştirme vizyonu
bu yıl daha da genişlerken Polonya fabrikası
da hibrit şanzıman ve elektrikli motorların
üretimine başladı. Toyota Yaris ve Yaris Cross
için 1.5 litre TNGA benzinli ve tam hibrit
güç üniteleri buradan karşılanacak. Toyota
aynı zamanda, 2021 Yılın Otomobili seçilen
Yaris’in artan talebini karşılamak adına da
Çekya’daki fabrikasında kapasiteyi artırmak
ve tesisi modernleştirmek üzere de yatırımlar
gerçekleştirdi.

SEAT Leon’a yeni motor
Avrupa’nın en prestijli ödülllerinden biri olan AutoBest ödüllünün sahibi Yeni SEAT Leon’a, 1.5
eTSI 150 HP DSG motor seçeneği ile Xcellence ve FR donanımları eklendi.

O

cak ayında Türkiye’de yeni
jenerasyonuyla satışa sunulan
SEAT’ın amiral gemisi Leon,
yeni motor ve donanım
seçeneklerine kavuştu.
Leon’un yeni 1.5 eTSI ACT DSG otomatik
vites seçeneği 150 HP güç üretiyor. Leon’un
DSG seçenekleri 48V hafif-hibrit (mHEV)
teknolojisine sahip. Yakıt tüketimi ve emisyon
değerlerinde iyileşme sağlayan eTSI olarak
adlandırılan bu sistem, araca kalkış esnasında
destek sağlamak amacıyla devreye giriyor. 1.5
litrelik motorlar, verimliliği en üst seviyeye
çıkarmak için Aktif Silindir Yönetimi (ACT)
özelliğine de sahip. Bazı sürüş koşullarında
motor, yakıt tüketimini azaltmak için yalnızca
iki silindir ile çalışıyor.
150 BEYGİRLİK MOTOR
Yeni Leon 1.5 eTSI 150 HP DSG motor
seçeneği, yeni donanım seviyeleri Xcellence
ve FR ile alınabiliyor. Xcellence donanım
seviyesinde daha konforlu öğeler yer alırken,
FR donanım seviyesinde ise, sportif öğeler
göze çarpıyor. İki donanım seviyesinde de
17” alüminyum alaşımlı jantlar, ‘Infinite
LED’ Arka Farlar, Üç Bölgeli Otomatik
Klima, 10.25” Dijital Gösterge Paneli,
10” Multimedya Sistemi, LED Ambiyans
Aydınlatması gibi özellikler standart olarak
sunuluyor.

ÇARPIŞMA TESTLERİNDEN
5 YILDIZ ALDI
Güncellenen EuroNCAP testinden 5 yıldız
almayı başaran Leon, Sürücü ve Yolcu Ön,
Yan ve Perde Hava Yastıklarının yanı sıra orta
bölümde bulunan Merkezi Hava Yastığı da
tüm donanım seviyelerinde standart olarak
sunuyor. Şehir içi acil frenleme fonksiyonlu Ön
Bölge Asistanı (Front Assist), Acil Durum Çağrı
Sistemi (e-Call), Şerit Takip Asistanı (LKS)
gibi güvenlik teknolojileri ile de segmentinin
en güvenli otomobillerinden biri olarak öne
çıkıyor. Yeni Leon 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG
modeli Xcellence donanım seviyesinde 375
bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar
teslim fiyatıyla SEAT Yetkili Satıcılarında satışa
sunuldu. FR donanım seviyesi ise Temmuz
ayının son haftası SEAT Yetkili Satıcılarında
olacak.
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Elektrikli devrim hız kesmiyor

Türkiye’nin yeni yerli SUV’u Hyundai Bayon yola çıktı

Dünya’da ve Türkiye’de elektrikli otomobillere ilgi artarken altyapı çalışmaları da büyük bir hızla
devam ediyor. Elektrikli otomobiller için satış, satış sonrası hizmetleri ve şarj istasyonları kurulumu
konusunda 2019 yılından bu yana 360 derece hizmet vererek Türkiye’deki ilk ve tek marka olan
E-Garaj, bir startup olarak girdiği otomotiv dünyasında referans marka konumuna ulaştı.

Türkiye’nin yeni yerli SUV’u Bayon gün yüzüne çıktı. B-SUV platformunda yükselen araç,
Hyundai’nin Türkiye’de ürettiği üçüncü model olarak dikkat çekiyor.

D

ünya’da ve Türkiye’de elektrikli
otomobillere ilgi artarken
altyapı çalışmaları da büyük
bir hızla devam ediyor.
Elektrikli otomobiller için
satış, satış sonrası hizmetleri ve şarj istasyonları
kurulumu konusunda 2019 yılından bu yana
360 derece hizmet vererek Türkiye’deki ilk
ve tek marka olan E-Garaj, bir startup olarak
girdiği otomotiv dünyasında referans marka
konumuna ulaştı. Elektrikli otomobillere olan
ilgileri ve sektörün ihtiyaçları nedeniyle bir
araya gelen farklı mesleklere sahip Avukat
Ahmet Faruk Usta, Uzay Mühendisi Kutay
Yamacı ve İşletme mezunu Emir Tunçyürek
tarafından kurulan E-Garaj, aynı zamanda
eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yazılıma
kadar sektöre know-how desteği de veriyor.
E-Garaj, İstanbul Maslak’ta bulunan 1.200
metrekarelik showroom ve servis alanında
konularında uzman 30 personel ile hizmet
veriyor.

İLGİ OLDUKÇA BÜYÜK
E-Garaj tanıtım toplantısında konuşma
yapan E-Garaj kurucu ortağı Ahmet Faruk
Usta, şu an itibariyle Türkiye’de elektrikli
otomobil satışlarının toplam satış içerisinde
yüzde 1 pay aldığını dile getirerek “Avrupa’da
son 5 yıl içerisinde elektrikli araç satışlarının
toplam satışlarda önemli bir pay almaya
başladığını görüyoruz. Örneğin Norveç’te bu
oran yüzde 70’e ulaşmış durumda. Ülkemizde
de son yıllarda bu eğilimin arttığına şahit
oluyoruz. Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı
geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 600
büyüdü. 2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık
1.200 elektrikli otomobil satıldı. E-Garaj olarak
bizim bu satışlarda pazar payımız yüzde 10.

Ülkemizde toplam yaklaşık 5 bin elektrikli
otomobil var ve E-Garaj olarak bu kullanıcıların
yaklaşık yüzde 90’ına hizmet verdik. Gelecek
10 yılda elektrikli araçların Türkiye toplam
pazarında yüzde 40-50 bandına yaklaşmasını
bekliyoruz” şeklinde konuştu.
35 YAŞ VE ALTINDAN TALEP VAR
Ahmet Faruk Usta, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Biz elektrikli otomobil almak
isteyen potansiyel kullanıcıların kendilerine
uygun aracı bulmasını sağlamaya çalışıyoruz.
Baktığımızda elektrikli araçlara karşı
ilginin İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep
ve Antalya’da yoğunlaştığını görüyoruz. En
çok talep ve ilgi 35 yaş ve altı yaş grubundan
geliyor. E-Garaj olarak tüm markaların
elektrikli modellerinin satışıyla beraber servis
hizmetlerini de veriyoruz. Bu yıl sonuna kadar
yeni E-Garaj’lar konusunda İzmir, Ankara
ve Antalya ile ilgili showroom, servis ve şarj
istasyonları planlarımız var. Amacımız;
distribütör olarak tüm Türkiye’ye yayılmak.
E-Garaj konseptinin tüm dünyaya yayılacağını
düşünüyuoruz.”
ARTIK BİR YAŞAM TARZI OLDU
E-Garaj kurucu ortağı Emir Tunçyürek
ise elektrikli otomobillerin bir yaşam tarzı
olduğunu belirterek “Elektrikli otomobiller,
yakın zamanda otonom sürüş teknolojisinin
de gelişmesiyle ofis ve eğlence imkanları
sunan birer yaşam alanına dönüşecek. Ancak
alıcıların yanı sıra marka temsilcileri ve filolar
elektrikli otomobiller konusunda henüz
yeterli bilgiye sahip değiller. Bu konuda
eğitim almadıkları için haklı olarak çekinceler
taşıyorlar. Bizim bu işe girdiğimizde ilk
yaptığımız şey, elektrikli otomobillerle ilgili her

konuda dünyada alanında uzman markalardan
eğitim almaktı. Şimdi bu bilgi ve birikimimizi
paydaşlarımızla da paylaştıkça tereddütlerin
azaldığını görüyoruz. Bireysel ve kurumsal
müşterilerimize E-Garaj olarak ‘elektrikli
araçlarla ilgili çekinceniz olmasın’ mesajını
veriyoruz. Her marka elektrikli aracı satıyoruz
ve sattıktan sonra da her konuda garanti
veriyoruz. 2. el elektrikli otomobil almak
isteyenlere de ekspertiz hizmeti veriyoruz.
Bu araçlarda en önemli konu; batarya
potansiyeli. Bunun ölçümlerini yapıp, gerekli
bilgilendirmeleri gerçekleştiriyoruz” dedi.
MALİYETLER 4’TE 1’E İNİYOR
E-Garaj kurucu ortağı Kutay Yamacı
ise işletme maliyetleri açısından kurumsal
firmaların filo araç taleplerinde elektrikli
otomobillere yönelik yoğun bir tercih eğilimi
oluştuğunu gözlemlediklerini kaydederek
“Elektrikli filo araç tercih nedenleri arasında
ekonomik olması ilk sırada yer alıyor. Elektrikli
araçların yakıt tüketimi fosil araçlara göre çok
daha düşük. Aynı zamanda bakım masrafları
da yarı yarıya daha az. Vergilerde de fosil yakıtlı
araçlara göre elektrikliler lehine yine 4’te 1’lik
bir oran bulunuyor. Tercih edilme nedenleri
arasında bir diğer konu ise kurumsal firmaların
karbon ayak izinin azaltılması yönündeki
çevresel duyarlılığı” diye konuştu.

Toyota Türkiye’de görev değişimi

T

oyota Türkiye Pazarlama ve
Satış A.Ş., şirketin “Herkes İçin
Mobilite” vizyonu ile şekillenen,
elektrikli modelleri kapsayarak
genişleyen ürün gamı ve
dinamik pazar koşulları kapsamında yeni
bir yapılanma gerçekleştirdi. Organizasyonel
yapılanma kapsamında,
2016 yılından bu yana
Pazarlama Direktörü
olarak görev yapan
Barış Erdim, Satış
Direktörü olarak atandı.
Toyota Türkiye’nin yeni
Pazarlama Direktörü
olarak ise Özge Zengil
görevlendirildi. 2003
yılında İTÜ Makine
Mühendisliğinden mezun

olan Özge Zengil, New York Üniversitesi’nde
MBA İşletme Master’ını tamamladı. 2008
yılından bu yana Toyota Türkiye’de Pazarlama
Ürün ve Stratejik Planlama Bölümü’nde görev
alıyordu. Türkiye’de ağır ticari pazarında ürün
bölümü deneyimine de sahip olan Özge Zengil,
evli ve bir kız çocuğu annesi.

H

yundai Türkiye’nin İzmit’te
ürettiği 3’üncü model olan
Bayon, yola çıktı. Artan
B-SUV segmentine yeni bir
soluk getirecek olan Bayon,
Hyundai Kona’ya kardeş olacak. Hyundai Assan
başkanı Sangsu Kim “Geçtiğimiz yıl yeni i10
ve i20 projelerimizi gecikmeden tamamladık.
Bu yıl da birçok zorlu süreci geride bırakarak
BAYON’un seri üretimine tam planladığımız
tarihte başladık. BAYON üretimimizle birlikte
170 milyon Euro’nun üzerindeki yatırımımızı
tamamlamış bulunuyoruz. Bu katma değeri
yüksek olan otomobilimiz Hyundai Assan’ın
kardeş ülkemiz Türkiye’deki geleceği için
kilit bir rol oynayacak.Her zaman olduğu
gibi Türkiye ekonomisine ve istihdamına
önümüzdeki yıllarda da katkı vermeye devam
edeceğiz” dedi.
TÜKETİCİNİN TERCİHİ SUV’DAN YANA
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat
Berkel, şunları söyledi. “KONA ve TUCSON ile
dünya çapında büyük başarılar elde ederek SUV
pazarına damga vuran Hyundai, bu başarısını
değişen tüketici beklentileri doğrultusunda
hazırlanan kompakt B-SUV modeli BAYON
ile devam ettirmeyi amaçlıyor. BAYON’un
Türkiye pazarında da tüm dikkatleri üzerine
toplayacağına yürekten inanıyoruz. Farklı
segmentlerin en avantajlı özelliklerini
bünyesinde toplayan BAYON’un, hem Türk aile
yapısına uyumlu olduğunu hem de gençlerin
ve kendini genç hissedenlerin beklentilerini
karşılayacağını düşünüyoruz”.

GENİŞ ÖN IZGARA ÜÇ PARÇALI
AYDINLATMA GRUBU
BAYON, ön tarafta geniş bir ızgara ile
kendisini ifade etmeye başlıyor. Aşağı ve
yana doğru açılan ızgaranın her iki tarafında
geniş hava açıklıkları bulunuyor. Üç parçadan
oluşan aydınlatma grubu, gündüz sürüş farları,
kısa ve uzun farlar olmak üzere araca şık
bir ambiyans kazandırıyor. Genişlik hissini
vurgulayan gündüz sürüş farları, kaputun
ucuna doğru konumlandırılmış. Ön tamponun
alt kısmındaki gri renkli bölüm ise otomobilin
karakteristik SUV kimliğini pekiştirmiş oluyor.
ARKA KISIM YEPYENİ
Otomobilin arkasında ise tamamen farklı
bir tasarım özelliği karşımıza çıkıyor. Daha
önce hiç bir Hyundai modelinde kullanılmayan
bu tasarım çizgisi, tıpkı önde olduğu gibi
otomobilin genişlik ve SUV hissini belirgin bir
şekilde ortaya çıkarıyor. Arka stop lambaları
ok şeklinde verilirken, orta kısımda siyah bir
bölüm dikkat çekiyor. Bu açısal çizgiler ve
siyah parça sayesinde hacim vurgulanırken
aynı zamanda bagaj ve tampon arasındaki
ters ve eğik geçişler de görsel olarak benzersiz
ve etkileyici bir tasarım sunuyor. LED stop
lambaları ve gri renkli difüzör de bu canlı
bölümü destekleyen bir diğer unsur. SUV gövde
tipine uygun bir şekilde geliştirilen alüminyum
alaşımlı jantlar, BAYON’da donanım seviyesine
göre 16 ve 17 inç çapında veriliyor. Hyundai
BAYON, toplam dokuz dış renk seçeneği ile
üretim bandından çıkıyor.
İÇ MEKAN İ20’DEN TANIDIK
BAYON, ferah ve geniş bir iç mekana
sahip. Ön ve arka yolcuların konforunu en
üst düzeye taşıyan iç mekanda bagaj alanı
da ailelerin kullanımı için son derece yeterli.
İç mekanda donanım seviyesine bağlı olarak
10,25 inç dijital göstergeye ve yine 10,25 inç
bilgi eğlence ekranı var. Ayrıca, otomobilde
yine donanım seviyesine bağlı olarak 8 inçlik
bir ekran daha bulunuyor. Sıra dışı tasarıma
sahip otomobilin kokpitinde, kapı kollarında

ve saklama ceplerinde iç mekanı şıklaştıran
LED ortam aydınlatması da bulunuyor.
Gövdesinde 9 farklı renk seçeneği bulunan
yeni otomobilin kabininde de iki farklı iç
mekan rengi mevcut. Tamamen siyah ve bej
döşemelerle beraber sürücünün iç mekana
odaklanmasını sağlayacak sakin bir atmosfer
sunuluyor. Otomobilde 411 litrelik bir bagaj
alanı var. BAYON böylece kompakt boyutlarına
rağmen daha büyük bir bagaj hacmi ile geliyor.
Kaydırılabilen akıllı bagaj pandizotu sayesinde
yüksek boyutlu eşyaları taşırken fonksiyonellik
de unutulmuyor.
HİBRİT VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEĞİ
Hyundai BAYON, geliştirilmiş bir
motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği
ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken
MPi ve T-GDi turbo beslemeli motorlar öne
çıkıyor. Ayrıca, daha fazla yakıt ekonomisi
için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V)
de sunuluyor. BAYON’da sunulan 48V hafif
hibrit teknolojisi, 7DCT otomatik şanzıman
ve 120 beygir gücüyle sunuluyor. 1.0 litrelik
T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise
48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih
edilebiliyor. 7DCT ile kombine edilen bu
seçenek, 100 PS gücünde. Eco, Normal ve Sport
olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip bu
etkili seçenek haricinde 6 ileri manuel veya
6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla
sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik bir motor
da var. Bayon’daki 1.4 litrelik 100 PS gücündeki
atmosferik motor, ülkemizdeki en çok talep
edilen ve en çok satış adetlerine ulaşması
beklenen seçenek olarak lanse ediliyor.
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Porsche, Cayenne Turbo GT ile güce geldi

PETRONAS ödülleri sahiplerini buldu

Porsche Cayenne model ailesinin yeni üyesi çok daha sportif 640 PS güce sahip 4 litrelik çift
turbo V8 motor, Cayenne Turbo GT’yi yarışçı bir kimliğe büründürüyor. Model, Nürburgring
Nordschleife’deki 7:38.9 dakikalık dereceyle kırdığı SUV rekoruyla da bunu kanıtlıyor.

Özel servislerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla PETRONAS Türkiye’nin kullanıma sunduğu
OtoAsistanım Dijital Platformu Bedelsiz Ürün Kampanyası ile özel servisler binlerce PETRONAS
ürünü kazanabiliyor. Mart-Nisan ayları arasında düzenlenen kampanya sonucunda puan toplayan
OtoAsistanım üyesi servisler, ödüllerini teslim aldı. PETRONAS Türkiye ayrıca yoğun ilgi üzerine
Temmuz-Eylül ayları boyunca sürecek yeni bir kampanyayı daha duyurdu.

P

orsche, Cayenne model
yelpazesine sportif bir üye
ekliyor: Maksimum performans
ve yol tutuşu için tasarlanan yeni
Cayenne Turbo GT, olağanüstü
sürüş dinamiklerini yüksek derecede gündelik
sürüş ile birleştiriyor. 640 PS güce sahip 4
litrelik çift turbo V8 motor, modelin sıradışı
sürüş özelliklerinin temelini oluşturuyor.
Cayenne Turbo Coupé’den 90 PS daha fazla
güce ve 80 Nm farkla 850 Nm maksimum
tork değerine sahip Cayenne Turbo GT, coupe
karoserli versiyondan 0,6 saniye daha az bir
sürede; sadece 3,3 saniyede 0’dan 100 km/sa
hıza ulaşabiliyor. Yeni SUV modelinin sahip
olduğu azami hız da 14 km/sa artarak 300 km/
sa hıza çıkıyor. Daha da sportif hatlara sahip,
dört kişilik Cayenne Turbo GT, standart olarak
sunulan tüm şasi sistemleri ve bu model için
özel olarak geliştirilmiş performans lastikleriyle
göze çarpıyor. Güç aktarma organları ve şasi
aynı zamanda Cayenne Turbo GT için özel
olarak tasarlanmış bir yapıya sahip. Bu sayede
yarış pisti kabiliyetine sahip bir kimliğe de
bürünüyor. Cayenne Turbo GT bu kabiliyetini,
Lars Kern pilotajıyla 20 bin 832 km’lik
Nürburgring Nordschleife pistindeki 7:38.9
dakikalık tur zamanıyla kırdığı resmi SUV
rekoruyla da kanıtlıyor.
17 MM DAHA ALÇAK
Cayenne Turbo Coupé ile
karşılaştırıldığında, Turbo GT 17 mm kadar
daha alçak. Buna bağlı olarak, hem pasif şasi
bileşenleri hem de aktif kontrol sistemleri
yeniden tasarlanmış, kullanım ve performans
için optimize edilmiş. Ayrıca, aralarındaki
kusursuz etkileşimin göstergesi olarak özel
kalibrasyon da ön plana çıkarılmış. Örnek
olarak, üç odalı havalı süspansiyon direnci
yüzde 15’e kadar artırılmış. Porsche Aktif
Süspansiyon Yönetimi’nin (PASM) yanı
sıra hıza duyarlı direksiyon ve arka aks
yönlendirme sistemleri de adapte edilmiş.
Porsche Dinamik Şasi Kontrolü (PDCC) aktif
yalpa stabilizasyon sistemi artık performans
odaklı kontrol yazılımı ile çalışıyor. Daha
yüksek viraj alma hızlarında daha hassas dönüş
tarzının yanı sıra yalpalamaya karşı direnci ve
yol tutuşu bunun bir sonucu.

640 BEYGİR GÜCÜNDE
Cayenne Turbo GT’nin çift turbo motoru
şu anda Porsche’nin en güçlü sekiz silindirli
motoru. En kapsamlı geliştirmeler, hareketli
parçalar, turboşarj, direkt yakıt enjeksiyonu,
indüksiyon sistemi ve ara soğutucu alanlarında
gerçekleştirilmiş. Turbo GT’nin V8’i, krank
mili, bağlantı çubukları, pistonlar, dağıtım
zinciri tahriki ve burulma titreşimi gibi temel
unsurlarda Turbo Coupé’de olduğundan farklı.
640 PS güç artışı göz önüne alındığında,
bu bileşenler geliştirilmiş sürüş dinamikleri
için tasarlanmış. Daha hızlı değişen sekiz
vitesli Tiptronik S ve Porsche Çekiş Yönetimi
(PTM) sistemi de değiştirilmiş. Ara şanzıman
için ek su soğutması da mevcut. Cayenne
Turbo GT, benzersiz merkezi egzoz boruları
ile standart spor egzoz sistemine sahip.

P

Otomobilin ortasından, arka susturucu da dahil
olmak üzere egzoz sistemi, hafif ve özellikle
ısıya dayanıklı titanyumdan yapılmış. Orta
susturucunun dahil
edilmemesi sayesinde
ek bir ağırlık
tasarrufu sağlanıyor.

ETRONAS Türkiye’nin kullanıma
sunduğu, özel servislerin iş planı
ve takibini kolaylaştıracak dijital
müşteri hizmetleri yönetim
platformu olan OtoAsistanım’a
üye servisler, Mart-Nisan ayları boyuna
PETRONAS ürünleri satın alarak puan
topladı. Bu puanlarla PETRONAS Promosyon
Portalı’na giriş yaparak istedikleri ürünleri
bedelsiz olarak talep ettiler. Haziran ayında
ise üye servislere PETRONAS distribütörleri
tarafından hediyeleri teslim edildi. PETRONAS
ayrıca yoğun ilgi ve istek üzerine üye servislere
yönelik yeni bir kampanyanın da müjdesini
verdi. Servislere yönelik kampanya kapsamında
OtoAsistanım
üyesi servisler,
Temmuz ve Eylül
ayları arasında
satın aldıkları
PETRONAS
Ürünleri
karşılığında
topladıkları
puanlarla yüzlerce

PETRONAS ürünü arasından diledikleri
ürüne bedelsiz olarak sahip olabilecekler.
PETRONAS Bedelsiz Ürün Kampanyası’na
katılmak için servislerin OtoAsistanım üyesi
olması gerekiyor. Kampanyaya dahil olan
ürünler ise şöyle: PETRONAS Syntium ve
PETRONAS Selenia markalı Binek Araç Motor
Yağları, PETRONAS Urania markalı Hafif
Ticari Araç ve Ağır Vasıta Dizel Motor Yağları
ve PETRONAS Tutela Transmisyon Sıvıları.
Özel servislerin hizmet kalitesini artırmak
amacıyla PETRONAS Türkiye tarafından
kullanıma sunulan OtoAsistanım, servise gelen
müşterilerin araçlarına özgü dijital bakım kartı
oluşturarak geçmişe yönelik tüm bakım ve yağ
değişim işlemlerinin kayıt altına alınmasını
sağlıyor. OtoAsistanım’a araç markası modeli
ve plakasını girip aracını ücretsiz kayıt ettiren
araç sahipleri ise OtoAsistanım kullanıcısı
olan servislere rahat erişim sağlıyorlar. Araç
sahipleri OtoAsistanım uygulaması sayesinde
araçlarının servis ve bakım zamanlarını
hatırlatma özelliğiyle takip edebiliyor. Sektörde
bir ilk olma özelliği taşıyan OtoAsistanım,
şu anda 700’den fazla servis tarafından

kullanılıyor ve sayısı gün geçtikçe artmaya
devam ediyor.

Sezon şampiyonunun ödülü Kia Stonic
Türkiye’nin 1 numaralı fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig’de 2020-2021 sezonu
tamamlandı. Büyük ödülün son model Kia Stonic olduğu Petrol Ofisi Sosyal Lig’de Kenan Aydın
(EfSaNeBjK1903) topladığı toplam 4.617 puan ile sezonun şampiyonu oldu.

S

porseverlerin futbol tutkusu ve
bilgisinin ödüllendirildiği Petrol
Ofisi Sosyal Lig’de, 2020-2021
sezonu heyecanı yüksek, zorlu
bir rekabete sahne oldu. Toplam
2.5 milyon kullanıcıya ulaşan Petrol Ofisi
Sosyal Lig’de 42 hafta boyunca yaşanan
kıyasıya mücadelenin sonunda, toplam 4.617
puan ile genel klasmanda birinci sırayı alan
Bilecik’ten Kenan Aydın (EfSaNeBjK1903),
büyük ödülün sahibi oldu. Petrol Ofisi Sosyal
Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan
Aydın, büyük ödül olan SUV segmentinin
yeni ve gözde aracı son model Kia Stonic’in
anahtarını düzenlenen özel bir törenle Petrol
Ofisi CMO’su Beril Alakoç ve Kia Pazarlama
Müdürü Berna Erol’un elinden aldı.
Futbolseverlerin içindeki teknik direktörü
ortaya çıkartan fantezi futbol oyunu Petrol
Ofisi Sosyal Lig, bir yandan futbol heyecanını
farklı bir boyuta taşırken, diğer yandan da
kullanıcılarına birbirinden cazip hediyeler
dağıtmaya devam ediyor. Oynaması kolay
ve tamamen ücretsiz olan Sosyal Lig’de,
uzun ve zorlu bir sezonu başarıyla geride
bırakan kullanıcılar ödüllerine kavuştu.
Sezon şampiyonunun Kia Stonic araç

kazandığı Sosyal Lig’de, sezon içinde 42 hafta
boyunca her haftanın lideri de Samsung A71
cep telefonu ve ilk 100 kişiye de 250’şer TL
değerinde yakıt dağıtıldı. Sezon sonunda genel
klasmanda ise, 2’inci ve 3’üncü sırayı alan
kişiler 5.000’er TL, sonraki 7 kişi 1.000’er TL,
sonraki 90 kişi 500’er TL, sonraki 400 kişi de

250’şer TL değerinde yakıt ödülünün sahibi
oldu. Ayrıca, uygulamaya her gün giriş yapan
ve futbol bilgisini konuşturarak, birbirinden
eğlenceli soruları yanıtlayan kullanıcılara da
her hafta çekiliş ile 3 adet Quantum kol saati
hediye edildi.
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Defender’a Türkiye’den ‘Yılın Tasarımı’ ödülü

Yeni Citroen C3 Aircross Türkiye’de yola çıktı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Land Rover’ın, özgün tasarımı ve
tüm yol koşullarıyla başa çıkan arazi kabiliyetine sahip modeli Yeni Land Rover Defender,
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen ‘’Türkiye’de Yılın Otomobili’’
yarışmasında bu yıl ilk defa verilen “Yılın Tasarımı” ödülüne layık görüldü.

Yeni Citroen C3 Aircross Türkiye’de yola çıktı. 2 farklı motor ve 3 farklı donanım seçeneğiyle
dikkat çeken model yerden yüksek yapısıyla beğeni topluyor.

O

tomotiv Gazetecileri Derneği
(OGD)’nin bu sene 6.’sını
düzenlediği Türkiye’de Yılın
Otomobili yarışması heyecan
dolu bir akşama sahne oldu. Bu
yıl ilk defa verilen “Yılın Tasarımı” ödülü için
konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD
üyelerinin tasarımını beğendiği modeller için
yaptığı oylamada 27 model arasından son 3’e
kalmayı başaran Yeni Land Rover Defender,
22 Haziran günü gerçekleşen son oylamada
“Yılın Tasarımı” ödülünü kazandı. Alanında
yetkin çok değerli otomotiv gazetecileri
tarafından böyle bir ödüle layık görülmenin
gurur verici olduğunu belirten Borusan
Otomotiv Jaguar Land Rover Genel Müdürü
Cem Uluğtekin, “Harika bir akşam, hepinize
ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Land Rover’ın ikonik modeli Defender,
lansmanından bu yana 50’nin üzerinde ödül
aldı. Bugün de ülkemizde Otomotiv Gazetecileri
Derneği (OGD) tarafından verilen bu çok
kıymetli ödülü Borusan Otomotiv Grubu ve
Türkiye’deki Defender tutkunları adına büyük
bir gurur ve heyecanla alıyorum.” dedi.

Peugeot, 308 SW ile dikkatleri topladı
Peugeot 308 station wagon SW ile tanıtıldı. Araç benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit
olmak üzere 3 farklı motorla 2022’de yola çıkacak.

P

eugeot 308 station wagon SW ile
tanıtıldı. Araç benzinli, dizel ve
şarj edilebilir hibrit olmak üzere
3 farklı motorla 2022’de yola
çıkacak. Tasarımı, teknolojisi
ve herkese hitap eden modelleriyle öne çıkan
dünyanın en büyük otomotiv markalarından
PEUGEOT, yeni PEUGEOT 308 SW’yi
tanıttı. Markanın özgün tasarım dili ve güncel
logosuna sahip olan yeni PEUGEOT 308
SW, gösterişli bir profile ve sofistike bir arka
kısma sahip etkileyici tasarımıyla dikkat
çekiyor.Yeni nesil teknoloji özelliklerinin
yanı sıra zengin motor seçenekleriyle yollarla
buluşmaya hazırlanan yeni PEUGEOT 308
SW’nin benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit
olmak üzere 3 farklı motor ve 7 farklı motor
– şanzıman kombinasyonu bulunuyor. Yeni
PEUGEOT 308 SW, 4,64 metre uzunluk
ve 2,73 metre dingil mesafesiyle geniş bir iç
mekân sunarken, normal kullanımda 608
litre olan ve arka koltukların katlanmasıyla
1634 litreye ulaşan geniş bagaj hacmiyle
beklentilere yanıt veriyor. Yeni PEUGEOT
308 SW’nin iç mekânında ise sürücüleri ve
yolcuları büyük bir orta konsol ile kullanım
kolaylığı sunan sayısız saklama alanı
karşılıyor.Fransa’da bulunan Mulhouse
tesislerinde üretilecek yeni PEUGEOT 308
SW, 2022 yılında yollarla buluşacak.

ÇAĞDAŞ BİR GÖRÜNÜM
Yeni PEUGEOT 308 SW, önden
bakıldığında yeni PEUGEOT logosuna ev
sahipliği yapan çağdaş görünümlü ön ızgarayla
dikkat çekiyor. Yeni ızgaranın tasarımı ve
görünümü özel ızgara deseniyle güçlendiriliyor.
Teknoloji alanındaki gelişmelerin modern
tasarıma uyarlaması olarak sürüş destek
sistemlerine ait radar, logonun arkasına
gizleniyor ve ızgaranın görünümünü bozmuyor.
Plakalık ise ön tamponun alt kısmında kendine
yer buluyor. Baz donanım seviyesinden itibaren
LED ön farlarla gelen Yeni PEUGEOT 308
SW’nin dinamik karakterine katkıda bulunmak
için farlar keskin tasarımıyla dikkat çekiyor.
Bu farlar, ön tampondaki aslan dişi şeklindeki
gündüz farlarıyla görsel olarak uzatılıyor. Işık
imzası, gündüz ve gece ilk bakışta hemen fark
edilebilen güncel PEUGEOT tasarım kimliğiyle
örtüşüyor.
YARI OTONOM TEKNOLOJİYE SAHİP
Markanın en güncel teknolojileriyle
donatılan yeni PEUGEOT 308 SW, tıpkı yeni
PEUGEOT 308 gibi yeni ve daha da gelişmiş
PEUGEOT i-Cockpit® ile donatılıyor. Model
böylece daha fazla ergonomi, tasarım, sürüş
keyfi, kalite ve bağlanabilirlik özellikleriyle
tamamen yeni bir deneyim sunuyor. Yeni
PEUGEOT 308 SW’nin öne çıkan diğer
özellikleri arasında markanın yıl sonunda
sunacağı ‘Drive Assist 2.0’ paketi de bulunuyor.

İKİ ADET ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT
MOTOR
PEUGEOT’nun seçme özgürlüğü
yaklaşımı yeni PEUGEOT 308 SW’nin zengin
motor seçeneklerinde de karşımıza çıkıyor.
Model, iki adet şarj edilebilir hibrit motor
seçeneğinin yanında benzinli ve dizel olarak
da tercih edilebiliyor. PEUGEOT 308 SW’de
sunulan şarj edilebilir hibrit motorlardan
ilkini HYBRID 225 e-EAT8 oluşturuyor.
Bu seçenekte, 180 HP’lik PureTech benzinli
motor ve e-EAT8 otomatik şanzımana
81 kW gücündeki elektrik motor entegre
ediliyor. Böylece km başına 26 gr C0’ ve
59 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş
menzili (WLTP normuna uygun olarak,
onay sürecinde) sağlanıyor. HYBRID 180
e-EAT8’de ise 150 HP’lik PureTech benzinli
motor ve e-EAT8 otomatik şanzıman 81 kW
gücündeki elektrikli motorla kombinleniyor.
Bu sayede, 25 gr C0’ ve 60 km’ye kadar
tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP
normuna uygun olarak, onay sürecinde)
sunuluyor. Yeni PEUGEOT 308 SW’nin 1,2
litre hacme sahip 3 silindirli benzinli motora
sahip versiyonu, PureTech 110 S&S BVM6,
PureTech 130 S&S BVM6 ve PureTech 130
S&S EAT8 olarak tercih edilebiliyor. 1,5 litre
hacme sahip 4 silindirli dizel versiyonu ise,
BlueHdi 130 S&S BVM6 ve BlueHdi 130 S&S
EAT8 şeklinde sıralanıyor.

Y

eni Citroen C3 Aircross Türkiye’de
yola çıktı. 2 farklı motor ve 3 farklı
donanım seçeneğiyle dikkat çeken
model yeden yüksek yapısıyla
beğeni topluyor. C3 Aircross SUV;
üst seviyede konforu, teknolojisi ve modüler
yapısıyla B-SUV sınıfındaki iddiasını artırdı.
Yeni C3 Aircross SUV, her ikisine de EAT6
otomatik şanzımanın eşlik ettiği, ödüllü 1.2
PureTech benzinli motor ve yüksek verimlilikle
çalışan 1.5 BluHDİ dizel motor seçenekleriyle
Citroën showroomlarında yerini aldı. Feel, Feel
Bold ve Shine olmak üzere üç farklı donanım
seçeneğinin sunulduğu yeni C3 Aircross SUV’da
çok zengin kişiselleştirme seçenekleri de yer
alıyor. 6 farklı gövde rengi ve 2 farklı tavan
rengiyle tercih edilebilen C3 Aircross SUV, 4
farklı renk paketiyle de kişiselleştirilebiliyor.

Yeni geometrik desene sahip ön ızgara,
renk eklentilerine sahip yeni gümüş gri tampon
alt koruma kaplaması gibi detaylar yeni
Citroën C3 Aircross SUV’un güçlü ve dinamik
görünümünü destekliyor.

FİYATI 300 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte
en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip
olan Yeni Citroen C3 Aircross SUV, 300.000
TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Yeni ön görünüm, özellikle V-Işık imzası yeni
LED far tasarımıyla bakışları hemen üzerine
çekiyor. Yeni Citroën C3 ve yeni Citroën C4
ile benzer, ancak daha heybetli bir görünüme
sahip olan krom marka logosu LED farlara
doğru genişliyor. LED farlar yüksek aydınlatma
performansıyla daha fazla görüş ve güvenlik
sağlıyor.

MODÜLER İÇ MEKAN
Yeni Citroën C3 Aircross SUV, sınıfının en
geniş, en modüler ve en aydınlık iç mekanıyla
konforlu ve çok yönlü bir kullanım sunuyor.
Sadece 4155 m uzunluğu ile atak, çevik ve
kıvrak sürüş özellikleri sergileyen Citroën
C3 Aircross SUV, segmentinin en geniş iç
mekanıyla yolcuları karşılıyor. Ait olduğu
segmentin en iyi arka koltuk bacak ve baş
mesafesini sunan yeni Citroën C3 Aircross
SUV, iki parça halinde bağımsız 150 mm ilerigeri hareket eden kızaklı arka koltuklarıyla
kabin içi modülerliği destekliyor. Katlanan ön
yolcu koltuğu ise 2,40 metreye kadar uzunluğa
sahip demonte mobilya setlerini veya spor
ekipmanlarını taşıma olanağı sunuyor.

BENZİNLİ VE DİZEL MOTOR SEÇEEĞİ
Yeni Citroën C3 Aircross SUV, ülkemizde
yüksek verimlilik seviyesine sahip PureTech
benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla
sunuluyor. Benzinli güç ünitesi olarak ödüllü
1.2 PureTech 130 HP motor yer alıyor. Dizel
güç ünitesi olarak ise yüksek verimliliğiyle
bilinen 1.5 BluHDİ 120 HP motor seçeneği
bulunuyor. Her iki motor seçeneğine de EAT6
otomatik vites eşlik ediyor ve Start & Stop
sistemine sahip olmasıyla kolay bir kullanım
sağlanıyor.

410 LİTRELİK BAGAJ KOLTUKLAR
YATMADAN BÜYÜYOR
Kızaklı koltukların sağladığı fonksiyonellikle
410 litre ile 520 litre arasında değişen bagaj
hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.289
litreye kadar çıkıyor. Geniş cam alanlar ve
panoramik cam tavanın da katkısıyla sürücü ve
beraberindeki yolcular aydınlık bir iç mekânın
keyfini sürebiliyor. Citroën C3 Aircross SUV
hem arka hem de ön koltuklardan erişilebilen
ve sürgülü bir kapakla kapatılabilen geniş
bir saklama alanına sahip yeni orta konsol
ile son derece fonksiyonel bir yapı sunuyor.
Arka koltuktaki katlanan orta kol dayamaya
bütünleşmiş bardak tutucular, ön koltukların
arkasındaki cepler ve orta konsolun alt
kısmında çok sayıda saklama alanı dahil
olmak üzere tüm yolculara bolca saklama alanı
sunuluyor.

Kulaklarınız da bayram etsin
Oyuncular için dünyanın lider yaşam tarzı markası Razer, aydınlatmalı yeşil LED dokunmatik
kontrollerle kalabalığın arasından sıyrılmak üzere tasarlanan ve göze çarpan stili ile yeni
Hammerhead True Wireless X yüksek performanslı kulak içi kulaklıklarını duyurdu.

H

ammerhead True Wireless
X; kullanıcıları kalabalıktan
farklı kılan şık, aydınlatmalı
bir çift kulaklıkta oyun için
ideal, zengin, etkileyici,
düşük gecikmeli ses sunar. Android için
Google Fast Pair ile uyumlu ve Otomatik
Eşleştirme özellikli Bluetooth 5.2 kullanan
Hammerhead True Wireless X kulaklıklar;
akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar
ve konsollarla kullanım için ideal olan hızlı,
kullanışlı ve güvenilir bir
bağlantı sunuyor. Her bir
kulaklıktaki özelleştirilebilir
arkadan aydınlatmalı

LED dokunmatik kontroller, aramaları
yönetme, ses kontrolü veya Oyun Modunu
etkinleştirme gibi en çok kullanılan işlevlere
hızlı erişim sağlar. Hammerhead True Wireless
X ile piyasaya sürülen yeni Razer Audio
Uygulaması, kullanıcıların ses ortamına ince
ayar yapmalarına, aydınlatma efektlerini ve
parlaklığı özelleştirmelerine ve tercihlerine göre
dokunma hareketlerini yeniden eşlemelerine
olanak tanıyor. Aydınlatma etkinken 24 saate
kadar kullanım (aydınlatma devre dışıyken

28 saate kadar)
ile Hammerhead
True Wireless X,
tüm gün oyun
ve medya keyfi
için pil ömrüne
sahiptir, bu da
onları mobil
oyuncular kristal
netliğinde ses ile
düşük gecikme
deneyimi için
mükemmel
kulaklıklar haline
getirir.
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Bu ellere güvenimiz sonsuz
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Otokoç 2. El, Milli Takımlar Resmi Sponsorluğu için
anlaşma imzaladı. Türkiye’de ikinci el araç satışında kurumsal olarak lider konumda bulunan
Otokoç 2. El, Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi sponsorlarından biri olarak
bir kez daha sporun yanında olduğunu gösterdi.

O

tokoç 2. El Showroom’unda
düzenlenen imza töreni,
TVF Başkanı Mehmet Akif
Üstündağ, Otokoç Otomotiv
Genel Müdürü İnan Ekici,
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu
Zehra Güneş, A Milli Erkek Voleybol Takımı
oyuncusu Kaan Gürbüz ve basın mensuplarının
katılımıyla gerçekleşti. Konuşmalardan sonra
imza törenine geçildi. TVF Başkanı Mehmet
Akif Üstündağ, Otokoç Otomotiv Genel
Müdürü İnan Ekici’ye plaket, voleybol topu ve
adının yazılı olduğu milli takım forması, Otokoç
Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş
Kaynak’a da adının yazılı olduğu milli takım
forması takdim etti. Otokoç Otomotiv Genel
Müdürü İnan Ekici ise TVF Başkanı Mehmet
Akif Üstündağ, TVF Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Müdürü Sezgin Eren ve milli takım
oyuncularına Heykeltıraş Serap Gümüşoğlu
tarafından hazırlanan el yapımı model
otomobilleri armağan etti.

“VOLEYBOLUN GÜVENİLİR ELİ
OTOKOÇ 2. EL”
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici,
konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:
“Pandemi dünya genelinde pek çok alanı olduğu
gibi spor camiasını da derinden etkilerken,
dayanışmanın önemi bu dönemde daha da iyi
anlaşıldı. Otokoç 2. El olarak, Türkiye Voleybol
Federasyonu Milli Takımlar Resmi Sponsoru
olarak gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmanın
hem kuruluşlarımız hem de ülkemiz için
faydalı olacağına inanıyoruz. Biliyorsunuz
ki, Koç Holding Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesinin sponsoru oldu. Sporcularımızın
emeği, ülkemizi temsil ederken taşıdıkları
değerler, bizi daima ileriye bakan yolumuzda
gururlandıracaktır. Otokoç Otomotiv ve
Koç Holding’in vizyonları doğrultusunda bu
kültürü devam ettirerek ülkemiz sporunu ve
sporcusunu desteklemeye devam edeceğiz.
Kulüplerimizin ve milli takımlarımızın dünya
çapında kazandığı başarılara şahit olmaya
devam ediyor ve bundan mutluluk duyuyoruz.
Gelecekte yaşanacak başarılarda bizim de
katkımız olacağı için ayrıca heyecanlıyız.
Bu anlaşmanın sağlanmasında emeği geçen
başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı
Sayın Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere
voleybol sporunu gençlere sevdiren ülkemizde
ve küresel alanda önemli başarılara imza
atarak bizi gururlandıran, ülkemiz voleybol

sporunun elçileri değerli sporcularımıza ve
voleybol sporunun bugüne kadar olan bütün
başarılarında emeği geçen herkese sizlerin
huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu ellere güvenimiz sonsuz.”

Yakıt tercihinizde birçok faktörün rol oynadığını biliyoruz. Kendiniz başta olmak üzere aracınıza binenlerin
güvenliğinden tutun, yakıtın motor performansı üzerindeki etkilerine; taşıtınızın hem çevreye olan etkisine
hem de performansına önem veriyorsanız, otogazı daha yakından tanımanın şimdi tam zamanı.

B

içerisinde tamamen yandığı için motorda
kurumlanmaya ve tortu oluşumuna neden
olmuyor. Motor ömrüne ve performansına
herhangi bir olumsuz etkide bulunmayan
otogaz, aynı zamanda yüksek oktanlı bir
yakıt olduğundan kullanılacağı motorun
performansını, fren termal verimini, özgül yakıt
tüketimini, torkunu ve emisyon değerlerini
aksine olumlu yönde etkiliyor.
HEM AİLEMİN HEM DE ÇEVRE
GÜVENLİĞİ
CO2 emisyonunun küresel ısınmanın en
büyük sebebi olduğu bir gerçek. Üzerimize
düşen önemli rolü Türkiye’deki yaklaşık
5 milyon otogazlı araç sayesinde bir yılda
1 milyon tonun üzerinde CO2 tasarrufu
sağlayarak yerine getiriyoruz. Yaşam tarzını
doğanın lehinde değiştirmek isteyenlerin
akıllı tercihi Otogaz, sıfıra yakın kurum salımı
ile alternatiflerinin açık ara önünde. Diğer
fosil yakıtlardan daha çevreci olması, düşük

Sahte far lambaları ile trafikteki güvenliğinizi riske atmayın
Sürüş güvenliği için üstün bir görüş en önemli kriterlerin başında geliyor. Özellikle gece sürüşlerinde
görüş, güvenlik için hayati önem taşıyor. Sürücülerin kalitesiz, kısa ömürlü, sahte far lambalarına
karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlatan OSRAM, sahte far lambalarının görüş problemlerine hatta
kazalara yol açabileceğini hatırlatıyor.

D

ünyanın önde gelen teknoloji
şirketlerinden OSRAM, far
lambalarının sürüş güvenliği
üzerindeki etkilerine değinerek,
sürücüleri sahte far lambaları
konusunda dikkatli olmaları konusunda
uyarıyor. OSRAM Türkiye Otomotiv Satış
Müdürü Can Sürücü, sahte far lambalarının
trafikte sürücüler, araçlar ve yayalar için büyük
risk yaratabileceğini belirtiyor. Dengesiz ışık,
farklı renk ve tutarsız parlaklıklarıyla sahte
ya da E sertifikasız lambaların trafikteki
sürücüler ve yayalar için geçici körlük riskine
yol açabileceğini aktaran Can Sürücü, “Orijinal
olmayan far lambası kullanmak hem kendi
hayatınızı hem de trafikteki diğer sürücü
ve yayaların canlarını tehlikeye atmaktır.
Üretimde standartları karşılamayan, kalite
ve güvenlik testlerinden geçirilmemiş far
lambaları, ayrıca araçta kısa devreye yol açarak
aracın birçok sisteminin bozulmasına hatta
aracın yanmasına dahi yol açabilir. Orijinaline
kıyasla oldukça kısa bir kullanım ömrü
sunan sahte far lambaları, sürekli yenilenen
alım maliyetleriyle kullanım ömrü boyunca
orijinalinden de daha pahalıya gelmekte,
ayrıca trafikte yarattığı güvenlik risklerini de
beraberinde getirmektedir.” dedi.

BOZUK FAR LAMBALARI TRAFIK
CEZASINA YOL AÇIYOR
Farların trafikte önemli bir güvenlik
kriteri olduğunu ve kanun koruyucuların bu
konuda taviz vermediğini belirten Can Sürücü,
“Araçlara yapılan zorunlu muayenelerde
far ayarlarına bakılıyor ve bu kontrolden
geçemeyen araçlar trafiğe çıkamıyor. Ayrıca
trafikte aniden bozulan far lambaları trafik
cezası almanıza da yol açıyor. Tüm bu cezaları
orijinal far lambası kullanılarak bertaraf
edebilir, trafik ve can güvenliği sağlanabilir.
OSRAM olarak ürünlerimizde model ve
kullanım alışkanlıklarına bağlı 10 yıla kadar
garanti sunuyoruz.

Onlarca güvenlik ve uygunluk testlerinden
sonra satışa çıkarıyoruz. Böylece güvenli
sürüş ve trafik güvenliğine katkı sağlıyoruz”
diye konuştu. Müşterilerini düşük kaliteli,
kısa ömürlü sahte ürünlerden korumayı
amaçlayan OSRAM, 2015 yılında OSRAM
Güven Programını hayata geçirdi. HID
Xenon teknolojisiyle üretilen ampullerle 2015
yılında başlayan Güven Programı’na 1 Aralık
2019 itibariyle tüm 2’li ambalajlı Halojen ve
Xenon OSRAM ürünleri de eklendi. Yenilenen
OSRAM ürün kutularında yer alan güvenlik
bandrolleri ve QR kodları okutularak ya da
ürüne ait 7 haneli ürün kodu web sitesinde
sorgulatılarak ürünün orijinalliğinden kolayca
emin olunabiliyor.

Bir adam, bir kadın ve bir araba

Otogazı yakından tanımanın tam zamanı
enzinli bir araca yapılan
otogaz dönüşümü sonrası
araçta hiçbir performans kaybı
yaşanmaz. Nasıl mı? Gelin
birlikte bakalım. Otogaz kitleri
motorlara sonradan entegre edilerek her türlü
motor teknolojisi ile yüksek verim sağlayacak
şekilde geliştiriliyor. Otogaz, motorun benzin
ile çalışmasını birebir simüle edecek şekilde
tasarlandığı için aracın performansını
kesinlikle etkilemiyor. Avrupa ve Türkiye
tarafından kabul edilen standartlara uygun
otogaz sistemleri, alanında uzman dönüşüm
merkezlerinde projeye uygun şekilde araca
entegre ediliyor ve doğru kalibrasyonları
sağlıyor. Performans kaybı oluşturmadığı
gibi, otogaz temiz bir yakıt olduğu ve silindir
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karbonlu otogazın pek çok ülke ve Birleşmiş
Milletler tarafından teşvik edilmesini sağlıyor.
Bunlara ek olarak otogaz, insan sağlığını
olumsuz etkileyen partikül maddeler, NO,
asetaldehit, bütadien ve benzeri zararlı
gazların emisyonunu da azaltıyor. Otogazlı bir
araç dizel bir aracın 34’te 1’i kadar azot oksit
salımı sağlarken yine dizel bir aracın 10’da 1’i
kadar parçacık madde salımı gerçekleştiriyor.
Otogaz, en az alternatifleri kadar güvenli bir
yakıt olma özelliğine sahip. Otogazlı araçlar,
çevreye karşı duyarlığı olduğu kadar insan
güvenliğini de ön planda tutuyor. Otogaz
tankı, alternatiflerine göre yaklaşık 4 kat
daha kalın olması sayesinde darbelere karşı
daha dayanıklı. Tank üzerinde bulunan
yüksek basınç (emniyet) valfi, herhangi bir
sebeple tank içi basıncı yükselse dahi aşırı
basıncı düşürerek riskleri önlüyor. Tankın
kalınlığı ve emniyet valfinin olması LPG’yi
diğer yakıtlardan güvenlik anlamında
farklılaştırıyor.

OPET’in Cem Yılmaz işbirliği ile hayata geçirdiği “Opet’se Fark Eder” reklam kampanyasının yeni
filmleri izleyici ile buluştu. OPET’i kendine rakip gören Farketmez Petrol’ün sahibi Faruk Etmez’in
maceralarının yer aldığı serinin yeni filminde OPET’in üstün performans ve tasarruf sunan
yakıtı Ultra Force’un farkı ekranlara yansıtılıyor. Filmde Cem Yılmaz’a Türkiye’nin en genç kadın
Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul eşlik ediyor.

O

PET’in, uzun yıllardır
sektöre getirdiği yenilikleri
vurguladığı “Opet’se Fark
Eder” reklam kampanyasının
yeni bölümleri izleyiciyle
buluştu. OPET’in marka yüzü olan Cem
Yılmaz, yine OPET olmaya öykünen ve bir
taraftan da OPET’i kendine rakip gören
Farketmez Petrol’ün sahibi Faruk Etmez
rolünde izleyicinin karşısına çıkıyor.
OPET’teki tüm gelişmeleri ilgiyle takip
eden Faruk Etmez, Farketmez Petrol’ün
hizmet anlayışı ve tüm eksikliklerine rağmen
sektörde değişim ve yeniliğin öncüsü olan
OPET’e meydan okumayı da ihmal etmiyor.
FARUK ETMEZ BU KEZ YOLLARDA
Serinin yeni filmlerinde Faruk Etmez
bu kez, OPET’in performans sahnesi olan
yollara düşüyor. Faruk Etmez bu kez
Ultra Force’u mercek altına alıyor. Ultra
Force’un performansını incelemek üzere
saha araştırması yapmaya karar veren

Faruk, Türkiye Ralli Şampiyonu Burcu Burkut
Erenkul’un arabasına biniyor. Erenkul, Ultra
Force’un performansını uygulamalı olarak
Faruk’a gösteriyor. Reklam filmlerinin Haziran
ayında gerçekleşen ve 4 gün süren çekim
sürecinde sosyal izolasyon kuralları ve korunma
tedbirleri titizlikle uygulandı. Yol sahnelerinin
çekimi ise trafiğe kapalı alanda gerçekleştirildi,
araç içi planları ise kurulan özel 4 Dof Motion
platformunda çekildi. Medina Turgul DDB
imzasını taşıyan filmlerin yönetmenliğini ise
usta yönetmen Ozan Açıktan üstlendi.
HER TÜRLÜ İHTİYACI KARŞILIYORUZ
OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Murat Zengin, OPET’in akaryakıt
istasyonlarında araçların her türlü ihtiyacını
karşılamanın yanı sıra müşterilerine sundukları
alternatif hizmetler ve sosyal sorumluluk
projeleriyle müşteri memnuniyetinin
zirvesindeki yerini koruduğunu söyledi. Zengin,
“İnsan odaklı bir marka olan OPET, kurulduğu
günden bu yana ülkemiz akaryakıt sektörünü

dönüştürüyor.
Bu misyonumuzu
reklam
kampanyamızın
ilk filmlerinde
vurgulamıştık.
Devam
filmlerimizde
ise ürün ve
hizmetlerimize
odaklanıyoruz. İki yeni filmimiz olacak. İlk
filmimizde üstün performans ve tasarruf
sunan yakıtımız Ultra Force’un farkını
anlattık. Bu farkı en iyi anlatacak isimlerden
biri de Türkiye’nin en genç kadın Ralli
şampiyonu Burcu Burkut Erenkul olur
diye düşündük. Enerjisi yüksek bir reklam
filmine imza attık. Üstün hizmet anlayışımız
kapsamında sunduğumuz
ürün, hizmet ve projelerimizi
Faruk Etmez eşliğinde izleyici
ile buluşturmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.
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Opel Astra ilk kez elektriklendi

Opel’in yeni tarzını sergileyen yeni Astra, cesur tasarımıyla dikkat çekiyor. İlk kez
elektriklenecek olan model şarj edilebilir hibrit motorun yanı sıra benzinli ve dizel seçeneklerle
de tüketicinin karşısına çıkacak. Araç 2022’de Türkiye pazarına adım atacak.

Y

eni Opel Astra Türkiye’ye ne
zaman gelecek? Tamamen Opel’in
yeni tarzını sergileyen yeni
Astra, cesur tasarımıyla dikkat
çekiyor. İlk kez elektriklenecek
olan model şarj edilebilir hibrit motorun
yanı sıra benzinli ve dizel seçeneklerle de
tüketicinin karşısına çıkacak. Araç 2022’de
Türkiye pazarına adım atacak. Altıncı nesil
Astra, SUV modeller Mokka, Crossland ve
Grandland’in ardından Opel’in cesur ve saf
tasarım felsefesiyle yorumlanan ilk hatchback
modeli oldu. Yeni Astra’yla beraber tamamen
yeni bir sayfa açan Alman üretici, kompakt
modelin iki farklı performans seviyesiyle tercih
edilebilecek şarj edilebilir hibrit versiyonlarını
da duyurdu. Böylece, Astra şarj edilebilir hibrit
teknolojisiyle ilk kez elektrikliye geçiş yaptı.
MOKKA İLE BAŞLAYAN YÜZ YENİ
ASTRA’DA
Yeni Astra’nın tasarımı Opel’in 2020’li yıllar
boyunca uygulayacağı güncel tasarım diliyle
buluşuyor. Markanın ilk kez gerçek anlamda
Mokka’da kullandığı yeni yüzü ve temel dış
tasarım öğesi olan Opel Vizör, aracın ön cephesi
boyunca uzanıyor yeni Astra’nın daha geniş
görünmesini sağlıyor. Ultra ince Intelli-Lux
LED® farlar ve Intelli-Vision sisteminin ön
kamerası gibi teknolojiler ön yapıya kusursuz
bir şekilde entegre ediliyor. Yeni nesil Astra,
yandan bakıldığında gayet dinamik bir
görünüm sergiliyor. Arkadan bakıldığında
ise Opel Compass yaklaşımı, merkezi olarak
tam ortada konumlanan Şimşek, dikey olarak
hizalanan yüksek konumlu fren lambası ve
arka stop lambaları tarafından tekrarlanıyor.
Tüm dış aydınlatmalarda olduğu gibi stop
lambalarında da enerji tasarruflu LED
teknolojisi kullanıyor. Şimşek logosu, bagaj
kapağının mandalı olarak önemli bir işlev
üstleniyor.
YENİ NESİL DİJİTAL KOKPİT
Aynı Alman hassasiyeti, ilk kez Mokka’da
kullanılan yeni nesil Pure Panel ile vurgulanan
iç mekânda da geçerli. Bu geniş dijital
kokpit, isteğe bağlı olarak tamamen cam
şeklinde tercih edilebiliyor ve sürücü tarafı
havalandırmasıyla birlikte yatay biçimde
entegre edilen iki adet 10 inç ekrana sahip
olmasıyla dikkat çekiyor.

Ön camdaki yansımaları önleyen perde
benzeri bir katman sayesinde ekranların
üzerinde bir siperliğe gerek duymayan
kokpit, ileri teknoloji ile işlevselliği bir arada
sunuyor ve iç ambiyansı daha da geliştiriyor.
En aza indirilen zarif tuş şeklindeki fiziki
kumandalarıyla Pure Panel, dijitalleşme ve
sezgisel kullanım arasında optimum denge
sağlıyor. Dokunmatik ekran dışında doğal dilde
ses kontrolü ile de kullanılabilen ve bağlantılı
servislere sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemi,
akıllı telefonlar için geliştirilmiş kablosuz
Apple CarPlay ve Android Auto bağlanabilirliği
sunuyor.
225 BEYGİRLİK PLUG-IN HYBRİD
Yeni Astra, markanın kompakt sınıf
tarihinde bir ilk gerçekleştirerek satış
başlangıcından itibaren yüksek verimlilik
seviyesine sahip benzinli ve dizel motor
seçenekleri dışında güçlü şarj edilebilir hibrit
versiyonlarıyla da piyasaya sunulacak. Güç
seçenekleri benzinli ve dizel versiyonlarda
110 HP (81 kW) ile 130 HP (96 kW) arasında
değişiyor ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarda
ise 225 HP’ye (165 kW) kadar uzanıyor.
Benzinli ve dizel motor seçeneklerinde altı
vitesli manuel şanzıman standart olarak
sunulurken, daha güçlü motor seçeneklerinde
ise isteğe bağlı olarak sekiz vitesli otomatik
şanzıman da sunuluyor.
YOL TUTUŞ KABİLİYETİ ARTTI
Yeni Astra, en başından itibaren Opel
DNA’sına uygun şekilde, son derece esnek
EMP2 çok enerjili platformun üçüncü nesli
üzerine inşa edildi.

Bu, yol tutuşunun dinamik ama aynı
zamanda dengeli olduğu ve her Opel gibi yeni
modelin de “otoyol güvenli” olduğu anlamına
geliyor. Modelin yüksek hız dengesi en öncelikli
geliştirme hedeflerinden biri olarak karşımıza
çıkıyor. Yeni model fren anında, üstün bir
performans sergiliyor ve düz bir çizgide olduğu
kadar virajlarda da oldukça dengeli kalıyor.
Yeni Astra’nın burulma rijitliği ise önceki
nesilden yüzde 14 daha yüksek.
İÇ HACİM BÜYÜDÜ
Sportif bir beş kapılı gövde tipiyle pazara
sunulacak yeni Opel Astra, daha alçak bir
siluete sahip olmasına karşın, yerini aldığı nesil
ile kıyaslandığında daha geniş bir iç mekana
sahip olacak. Yeni Astra, 4.374 mm uzunluk ve
1.860 mm genişlik ile tam da kompakt sınıfın
merkezinde yer alıyor. Yeni Astra, 2.675 mm
(+13 mm) daha uzun bir dingil mesafesine
sahip olmasına karşın önceki modelden sadece
4,0 mm daha uzun. Kaslı ve kendinden emin
duruşuyla yeni Astra, ayarlanabilir zemine
sahip pratik bagajıyla 422 litrelik bir bagaj
hacmi sunuyor.
YARI OTONOM TEKNOLOJİSİ
Yeni Astra, aynı zamanda en güncel
otonom sürüş destek sistemlerini de içeriyor.
Tüm bu gelişmiş teknoloji ön camdaki çok
işlevli kameraya ek olarak biri önde, biri
arkada ve birer adet yanda olmak üzere dört
gövde kamerası, biri önde ve her bir köşede
olmak üzere beş radar sensörü ve ayrıca ön
ve arka olmak üzere ultrasonik sensörleri
kullanıyor. Kamera ve sensörler, kameraların
ve radarın menzilini uzatan Intelli-Drive 2.0
kapsamında e-horizon bağlantısıyla entegre
ediliyor. Bu teknoloji, sistemin virajlardaki hızı
uyarlamasını, hız önerilerinde bulunmasını
ve yarı otonom şerit değişiklikleri yapmasını
sağlıyor. Direksiyon simidindeki el algılama
özelliği, sürücünün her zaman sürüşe keyifle
dahil olmasını sağlıyor.
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Yeni Honda Civic HB 2022’yi bekliyor
Yeni Honda Civic HB, 11 nesline hibrit motorla kavuştu. Araç, e:HEV logosuyla Avrupa’da
2022 yılının sonbaharında satışı sunulacak.

Y

eni Honda Civic HB, 11 nesline
hibrit motorla kavuştu. Yeni
neslinde standart olarak e:HEV
logosunu taşıyacak olan Civic
Hatchback, Honda’nın hibrit
ürün gamına eklenen en yeni model olarak
öne çıkıyor. Tamamen yenilenen 5 kapılı yeni
Honda Civic Hatchback, 50 yıllık mirasından
gelen konfor ve görünümüyle dikkat çekiyor.
Honda’nın Avrupa pazarında önemli bir
oyuncusu olan Civic, kullanım kolaylığı sunan
donanım özellikleriyle her zamanki gibi fark
yaratıyor.

ELEKTRİKLİYE YÖNELİM BAŞLADI
Honda’nın ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi’
kapsamında 2020 yılında satışa sunulan CR-V,
kısa süre önce satışa çıkan Jazz ve Jazz Crosstar
ve bu yılın sonlarında satışa çıkması planlanan
tamamen yenilenen HR-V modellerinden
tanınan ve geniş çapta beğeni toplayan hibrit
motor teknolojisi, yeni Civic Hatchback
sahiplerine de eğlencenin, performansın ve
verimliliğin mükemmel bir karışımı bir sürüş
deneyimi vaat ediyor.

2022 YILINDA SATIŞA SUNULACAK
Hibrit motorlu Civic Hatchback e:HEV
2022 yılının sonbaharından itibaren Avrupa’da
satışa sunulacak. Honda’nın e:TECHNOLOGY
markası altında yer alan e:HEV (hibrit
elektrikli araç) logosu taşıyan yeni Civic
Hatchback, Honda’nın hedeflerinde önemli bir
kilometre taşı olacak. Honda mühendisliği ve
tasarım felsefesinin en başarılı örneklerinden
biri olan e:HEV teknolojisini sunan Civic
Hatchback ile birlikte marka, 2022 yılına kadar
Avrupa’daki tüm ana akım modellerinin hibrit
güç aktarma teknolojisine sahip olma hedefine
ulaşmış olacak.

Efsane, Alfa Romeo’nun zaferiyle sonuçlandı
Mille Miglia, Roma-Brescia rotasında gerçekleşti. Yüzlerce klasik otomobilin katıldığı yarışta, bu
sene 50 adet Alfa Romeo start aldı. Alfa Romeo’nun Heritage (miras) departmanı tarafından
desteklenen resmi takımının tüm yarış otomobilleri bitiş çizgisini geçerken; 1929 Alfa Romeo 6C
1750 Super Sport yarışı birincilikle tamamladı.

E

tkinliğin, marka mirasıyla
özdeşleşen onur konukları
ise 540 HP gücündeki
Giulia GTA ve GTAm oldu.
Toplamda 1.800 km’lik tarihi,
efsanevi dayanıklılık yarışı Mille Miglia
tamamlandı. Sürücüler Roma-Brescia
rotasında gerçekleşen yarışta, her meydan
ve yerleşim birimi girişinde karşılandı ve
yarış her sene olduğu gibi büyük bir coşkuyla
takip edildi. 50 adet Alfa Romeo’nun start
aldığı efsane yarışta ilgi ve gözler, Alfa
Romeo’ların üzerindeydi. Mille Miglia’nın
yaklaşık 100 yıldır bu kadar başarılı olmasının
sırlarından biri otomobillerin genelde bilinen
yolların dışındaki benzersiz manzaralarda ve
rotalarda boy göstermesi oldu. Rota İtalya’nın
doğal güzelliklerini ve aynı zamanda Alfa
Romeo’ların benzersiz sürüş keyfini yaşatan
yolları izliyor. Yarışta ayrıca Giulia GTA ve
GTAm tüm dikkatleri üzerlerine çekerken;
Modena ve Reggio Emilia’nın ardından
Mille Miglia kısa süreliğine Lombardiya’ya
yöneldi. Şehir, Mincio nehri boyunca
uzanan geçit töreniyle otomobilleri karşıladı.
Yarış boyunca çok sayıda insan konvoyun
geçtiğini görmek için sokaklara çıktı.

Mille Miglia günlük yaşamın devam ettiği
sokakları motor sesleriyle doldururken
otomobillerin geçişişine izleyicilerin alkışları
da eşlik etti. Konvoy geçerken, ülkenin
kartpostal mükemmelliğindeki güzellikleri bir
başka güzellikle hareket ve canlılık kazandı.

Mille Miglia’ya tanıklık eden Verona’daki
büyük meydan Piazza Bra, Desenzano’dan
Sirmione’ye ve Salò’ya kadar uzanan Garda
Gölü kıyılarında ölümsüzleşmeyi bekleyen
birbirinden güzel manzaralar rotaya renk
kattı.

22

1 - 30 AĞUSTOS 2021 • YENİLİK

Sıfır karbonlu testler başladı

Lexus’un Yeni Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul oldu

L

exus Türkiye’deki yeni yapılanma
ile birlikte Lexus Operasyonlar
Direktörlüğü görevine
Murat Ertuğrul getirildi. Bu
yapılanma kapsamında 6 yıldır

Lexus Operasyonlar Direktörlüğü görevini
gerçekleştiren Selim Okutur, bayrağı Murat
Ertuğrul’a devretti. 2013 yılından bu yana
Toyota Türkiye Satış Bölge Müdürlüğü,
Filo ve Özel Satışlar Müdürlüğü, Bayi
Satış Operasyonları Müdürlüğü gibi farklı
görevler üstlenen Ertuğrul, 15 yıldır otomotiv
sektöründe Bayi Geliştirme ve Satış alanlarında
farklı alanlarda çalıştı. Bilkent Üniversitesi
İşletme Mezunu olan Murat Ertuğrul, 1982
yılı Ankara doğumlu ve aynı zamanda evli
ve 1 çocuk babası. Bayrağı Murat Ertuğrul’a
devreden Selim Okutur ise, Selim Okutur
ise Toyota Türkiye’deki Kurumsal İlişkiler
Direktörlüğü görevine devam edecek. Okutur
aynı zamanda Toyota ve ALJ Türkiye’nin
“Elektromobilite ve Sürdürülebilirlik” alanları
yönetiminde de yer alacak.

Land Rover, sürdürülebilirlik ve elektrikli mobiliteyi odak noktası belirlediği “Reimagine” stratejisi
kapsamında sıfır karbon ayak izi hedefine doğru hızla ilerlemeye devam ediyor. Bu strateji
doğrultusunda Defender modelinin hidrojen yakıt hücreli versiyonunu geliştiren Land Rover, 2021
yılı sonunda İngiltere’de modelin testlerini gerçekleştirecek.

L

296 GTB, Ferrari’yi yeniden tanımladı

and Rover’ın tasarımıyla olduğu
kadar üstün arazi kabiliyetine
de sahip modeli Defender’ın
hidrojen yakıt hücreli elektrikli
(FCEV) prototipini geliştiren
Land Rover, emisyonsuz sürüş keyfinde yeni
bir dönemin kapılarını aralıyor. Geçtiğimiz
aylarda duyurduğu “Reimagine” stratejisi
ile sürdürülebilirlik ve elektrikli mobilete
hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyen
Land Rover, en yeni ve çevreci teknolojilerini
hayata geçiriyor. Bu strateji çerçevesinde 2036
yılında çevreye zarar vermeyen sıfır emisyon
gazı salımlı ürün gamına sahip bir marka haline
gelecek Land Rover, 2039 yılına kadar da
tedarik zinciri ve diğer birçok operasyonunda
net sıfır karbon salınımına ulaşmayı hedefliyor.

Ferrari 296 GTB tanıtıldı. 296 GTB yalnızca otomobilin sınırlarını zorlarken değil, aynı
zamanda günlük sürüş koşullarında da heyecanı garanti ediyor. Ferrari 296 GTB’nin, 663 CV
gücündeki 120° açılı V6 silindirli motoru, bir elektrikli motorla destekleniyor.

F

errari, 296 GTB ile markanın
çok ödüllü 8 ve 12 silindirli güç
ünitelerini çevreleyen yeni bir
motor tipini tanıtarak özgün
bir devrim başlatıyor. Yeni
bir 663 cv 120° V6, 122 kW (167 cv) güç
üreten bir elektrik motoruyla birleşiyor.
Ferrari’nin bir yol otomobiline monte edilen
ilk 6 silindirli bu motor toplam 830 cv güç
üretiyor. 296 GTB, ismi, motorun silindir
hacmi (2.992 cc), silindir adedi (6) ve Ferrari
geleneğinin bir parçası olarak GTB (Gran
Turismo Berlinetta)’yı temsil ediyor. Sadece
yüksek güç üretimi ile dikkat çekmekle
kalmayan şarj edilebilir hibrit sistem (PHEV)
aynı zamanda gaz pedalı tepki sürelerini
hızlandırıyor ve tamamen elektrikli eDrive
sürüş modunda 25 km menzil sunarak 296
GTB’nin farklı kullanım koşullarına uyumlu
olmasını sağlıyor. 296 GTB ile baştan aşağı
yeniden tasarlanan yeni V6 motor, Ferrari
mühendislerinin en güncel sanat eseri olarak
öne çıkıyor. Motor aynı zamanda “V” içine
yerleştirilen turbolara sahip ilk Ferrari
motoru olmasıyla da dikkat çekiyor. Genel
motor kütlesi ve ağırlık merkezi oldukça
düşük olan yeni Ferrari V6, litre başına 221
(CV) ile bir seri üretim otomobil için bir litre
başına güç üretim rekoru da kırıyor.
YENİ NESİL DEVRİM
Elektrikli ve hibrit modlar arasındaki
geçiş, 296 GTB’nin karakteristik spor
otomobil özelliklerine uygun olarak
gerçekleşiyor. Geleneksel Manettino’nun
yanında bir güç yönetimi seçicisi
(eManettino) kullanıma sunuluyor.

eManettino’nun; eDrive, Hybrid, Performance
ve Qualify olmak üzere dört farklı konumu
bulunuyor. 296 GTB, normalde taban
tabana zıt olan iki özelliği mükemmel bir
şekilde harmanlayarak turboların gücü ve
atmosferik V12’nin yüksek frekanslı notalarının
birlikteliğini benzersiz bir akustik performans
ile ortaya koyuyor. Otomobil düşük devirlerde
bile, kabin içine safkan V12 sesi iletirken;
devir yükseldikçe bu ses yüksek frekanslı tiz
bir sese dönüşüyor. Tüm bu etkileyici konser
devir kesicinin devreye girdiği 8.500 devir/
dakikaya kadar devam ediyor. 296 GTB’de
aynı zamanda devrim niteliğinde aerodinamik
çözümlerle de öne çıkıyor. Arka tampona
entegre edilen ve LaFerrari’den esinlenerek
uygulanan aktif spoyler, yüksek bastırma
kuvveti ayarında arka aks üzerinde ilave 100 kg
bastırma kuvveti uyguluyor. Bu, performanslı
sürüşlerde daha kontrollü bir sürüş sunarken,
aynı zamanda fren mesafelerini de en aza
indiriyor. Bu etkileyici performans, otomobilin
gövde orantılarının sorunsuz bir şekilde
optimize edilmesiyle elde ediliyor. 296 GTB
geliştirilirken, otomobilin saf performansını
artırmanın yanı sıra hibrit motorun sağladığı
kullanışlılığı iyileştirmeye de özen gösterildi.
Otomotiv sektöründe bir ilk olan 6-yollu
Şasi Dinamik Sensörü (6w-CDS) dahil yeni
bileşenler özel olarak geliştirildi. Dingil
mesafesi, otomobilin çevikliğini iyileştirmek
üzere önceki orta-arka motorlu Ferrari
modellerine göre 50 mm daha kısa olacak
şekilde geliştirildi. Otomobilin yol tutuşunu
ve performansını artırmak üzere elektrikli
fren sistemi, SF90’dan aktarılan “Aero” fren
kaliperleri, elektrohidrolik direksiyon, arka
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HİDROJEN YAKITLI DEFENDER
Land Rover’ın bu mühendislik harikası,
hidrojen yakıt hücreli Defender prototipi aynı
zamanda “Zeus Projesi” olarak da biliniyor.
Zeus Projesi, sürücüler tarafından arzu edilen
performans ve kabiliyetin hidrojen temelli
güç ünitesiyle nasıl sağlanabildiğinin de
bir göstergesi olacak. Elektrikli motora güç
sağlanması için kullanılan hidrojenin hidroliz
yöntemiyle işlenerek elektrik üretilebilmesine
olanak sağlayan FCEV teknolojisi, pek çok
avantajı bünyesinde barındırıyor. 2018 yılından
bugüne tüm dünyada FCEV teknolojisine
sahip araç sayısı iki katına çıkarken, hidrojen
yakıt istasyonları ise yüzde 20 seviyesinde bir
artış gösterdi. Tamamen elektrikli modellere
göre daha hızlı yakıt ikmali, yüksek menzil
ve değişken iklim koşullarına daha dayanıklı
menzil performansı sunan FCEV teknolojisi,
yaygınlaşmayı
sürdürerek sıfır
karbon ayak izine
giden yolda yeni
bir döneme sahne
olacak.

50’DEN FAZLA ÖDÜL ALDI
Defender, 21. yüzyıl macerasını geçmişe dair
izler taşıyan yepyeni tasarımıyla, günümüzde
de devam ettiriyor. Yepyeni teknolojileri ve
üstün arazi özellikleriyle geçmişten gelen
genetik unsurlarını öne çıkaran Defender, aynı
zamanda şehir kullanımı için de benzersiz sürüş
özellikleri sunuyor. Land Rover Defender, lanse
edildiği tarihten bu yana aralarında Top Gear’ın
2020 Yılın Otomobili, Motortrend’in 2021 Yılın
SUV’u, Autocar’ın 2020 Yılının En İyi SUV’u,
2021 Dünyada Kadınların Tercihi Ödülleri’nde
Yılın Otomobili ve 2021’de Dünyada Yılın
Tasarımı Ödülü’nün de yer aldığı 50’den fazla
ödülü bulunuyor. Türkiye’de ise Land Rover
Defender, Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin
(OGD) ilk defa 2021 yılında verdiği “Yılın
Tasarımı” ödülüne layık görüldü.

Araç sahiplerine anında bakım teklifi
Otopratik, “online araç bakım fiyat teklifi” hizmetini hayata geçirdi. Türkiye’de sektörde bir
ilk olarak hayata geçen hizmet Otopratik’in yenilenen websitesi otopratik.com.tr üzerinden
araç sahiplerine sunuluyor.

aktif aero çözüm ve SCM-Frs manyetik
amortisörler geliştirildi.
KÖKLERİNE BAĞLI, MODERN
TASARIM
Tasarımıyla son derece modern, sade
ve işlevsel tarzıyla 1960’ların Ferrari’lerine
gönderme yapan 296 GTB, tüm Ferrari
modellerinin karakteristik özelliği olarak
teknoloji ve estetik arasındaki bağın altını
çiziyor. 296 GTB, performans odaklı unsurları
tasarımıyla harmanlayan safkan, zarif bir
otomobil ortaya çıkıyor. Otomobilin iç
mekanında, Ferrari’nin ilk kez SF90 Stradale
modelinde tanıttığı tamamen dijital arayüzün
yeni uyarlaması kullanılıyor. Ancak 296
GTB’de, SF90’dan farklı olarak bu teknoloji
daha sofistike bir yaklaşımla uygulanıyor.
Otomobilin “Start” düğmesine basana kadar
siyah renkte olan göstergeler, düğmeye
basılmasıyla canlanıyor ve 296 GTB’nin
teknolojik ihtişamı son derece modern,
ergonomik ve tamamen dijital arayüz ile
gözler önüne seriliyor. Deriye entegre edilen
HUD (Head Up Display) Ferrari’nin detaya
göstermiş olduğu özeni ve saflık felsefesini
yansıtıyor.

T

ürkiye lastik sektörü lideri
Brisa, yenilikçi satış, bakım
ve servis noktası Otopratik’in
mağaza sayısını ve hizmet
kapsamını genişletirken,
müşteri deneyimini öncü dijital hizmetlerle de
iyileştiriyor. Brisa, müşterilerine verdiği üstün
deneyimini dijitale de taşımak amacıyla,
araç sahiplerinin servis deneyimlerini ve
ihtiyaçlarını incelediği bir yıldan uzun süren
bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma
sonucunda müşterilerin en büyük sorunu olan
araç servislerine güven konusuna odaklanarak
her marka ve model araç sahibinin dijital
ortamda araç bakım fiyatını anında öğrenip

istediği Otopratik servisinden randevu
alabildiği bir sistem geliştirdi. Otopratik.
com.tr üzerinden ulaşılabilen sistemde
Türkiye’de bir ilk olan bu hizmet sayesinde
müşteriler, ihtiyaçları olan hizmetlerin fiyatını
anında ve şeffafça öğrenebiliyor. Böylece
Otopratik’e hizmet almak için gelmeden
önce müşteriler bütçelerini planlayabiliyor
ve beklenmeyen masraflarla karşılaşmıyor.
Otopratik mağazalarına olan güveni daha da
artıran bu uygulama, müşterilerin hayatını
kolaylaştırırken, Türkiye’nin neresinde olursa
olsun tüm müşterilerin aynı yüksek standartta
servis hizmeti almalarını sağlıyor ve aynı
kaliteli ürünleri garantili olarak aynı fiyata satın
almalarına imkân sunuyor.
HER TÜRLÜ ARACA BAKIM YAPILIYOR
Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Cenk Koçdor, Türkiye’de bir ilk
niteliğindeki bu dijital hizmet hakkında
şunları belirtti: “Brisa olarak, uzun yıllardır,
müşterilerimizin yolculuklarında onlara
lastiğin ötesinde hizmetlerle eşlik etmek
üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Araç
sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan
karşılayabilmeleri, tek bir marka ile muhatap

olarak servis ve bakım hizmetlerini hızlı
ve güvenilir bir şekilde uzman ve kaliteli
personelden almaları, zamanlarını ve
maliyetlerini verimli bir şekilde yönetmeleri
için Otopratik noktalarımızı oluşturduk.
Otopratik, adı gibi her şeyi pratikleştiriyor.
Otopratik’lerde bakım, onarım, akü, lastik,
elektrikli araçlar için şarj istasyonları gibi
hizmetler veriyoruz. Bu kapsamda geleceğin
ihtiyaçlarına ve yükselen trendlere göre dijital
yetkinliklerimizi de kullanarak sunduğumuz
hizmetleri her geçen gün zenginleştiriyoruz.
Hedefimiz hızlı bakım servis kategorisinin
öncü markası olarak yolumuza devam etmek.”
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Tofaş dijitalleşme yatırımlarında hız kesmedi

MÜSİAD üyeleri KKTC’de GÜNSEL’i test etti

Türk otomotiv sanayinde “Sürdürülebilirlik Raporu” yayınlayan ilk otomotiv üreticisi olan Tofaş,
8’inci raporunu kamuoyu ile online olarak paylaştı. Tofaş, üretimde çevre etkisini azaltmaya yönelik
faaliyetlerine, Ar-Ge ve dijitalleşme yatırımlarına devam etti.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Üyeleri, KKTC’nin yerli ve milli otomobili
GÜNSEL’i evinde ziyaret etti.

T

üm sektörlerde olduğu gibi
küresel otomotiv sektöründe
de ticaret ve tedarik zincirinde
aksamalar yaşanmasına rağmen,
250 bin üretim, 118 bin adetlik
ihracat ve iç pazar satışlarındaki yüzde 93’lük
yerli üretim payı ile ülkemizin önde gelen
sanayi kuruluşları arasında yer alan Tofaş,
sektöre ve ekonomiye değer yaratmayı da
sürdürdü. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç
pazarında temsil ettiği Fiat, Fiat Professional,
Alfa Romeo, Jeep®, Ferrari ve Maserati
markalarıyla 142 bin adet satış gerçekleştirerek,
pazar payını yüzde 18,4’e yükseltti. Fiat, 2020
yılında otomobil ve hafif ticari araç toplam
satışlarındaki ilk sıradaki yerini korudu.
Egea ailesi 225 milyon ABD doları yatırımla
yenilendi ve aileye Cross modeli eklendi.
Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 13’ünü
gerçekleştiren Tofaş, aynı zamanda ülkemizin
en büyük 10 sanayi kuruluşu arasında yer
aldı. 2020 yılında, farklı alanlardaki 9 insan
kaynakları uygulaması ile Stevie Awards ve
Brandon Hall Group tarafından ödüllere layık
görülen şirket, yenilikçi öğrenme ve teknoloji
çözümleri ile The Stevie Awards for Great
Employers ve Stevie International Business
Awards’ta 3 ödül aldı.

PANDEMİ BİZE GÜÇ SAĞLADI
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “2020 yılında
başlayan Covid-19 salgınının tüm insanlık ve
iş dünyası üzerinde eşi benzeri görülmemiş
etkileri oldu. Dünya üzerinde milyarlarca insan
fiziksel, duygusal ve finansal zorluk yaşadı.
Pandemi sürecinden ülkemiz de büyük ölçüde
etkilendi. Tofaş olarak başta çalışanlarımız
olmak üzere, tüm paydaşlarımızın sağlığını
korumayı, istihdamın korunmasını ve çalışan
gelir kaybının önlenmesini önceliklendirirken,
işimizin de sürekliliğini sağlayarak ekonomik
değer yaratmaya devam ettik. Uzun yıllardır
yatırım yaptığımız ArGe, dijitalleşme ve
inovasyon çalışmalarımız, bilgi birikimimiz
ve çevik hareket etme kabiliyetimiz, bu zorlu
dönemde bize büyük bir güç sağladı.” dedi.
NESNELERİN İNTERNETİ
Aileye yeni katılan Egea Cross’a da çok
kuvvetli bir talep olduğunu aktaran Aytaç
“Yenilenen Egea Ailesi, kendi segmentinin en
üst seviyesinde teknoloji ve konfor sunuyor.
Tüm versiyonlara üst donanım seviyesi de dahil
olmak üzere dengeli bir talep var. Mayıs ayında
Egea Cross da segmentinde lider durumda.
Türk tüketicisinin çok beğendiği Cross’a olan
ilginin artarak devam edeceğine inanıyoruz.”
dedi.
TİCARİ ARAÇTA DA EN ÇOK TERCİH
EDİLEN MARKA
Cengiz Eroldu, üretim geleceğinin
vazgeçilmezi olan dijital dönüşüm kapsamında,
akıllı fabrika uygulamaları ve Tofaş
mühendislerinin geliştirdiği algoritmalar
sayesinde, Bursa’daki fabrikanın üretim
kapasitesinin artırıldığını ve montaj hatlarını

daha verimli hale getirdiklerine değindi. Eroldu
“Pandemi sürecinde müşteri hizmetlerimizi
dijital kanallar ve e-ticaret odaklı sürdürdük.
Fiat Online ile dijital platform üzerinden
araç satışına başladık. Bağlanabilir araç
teknolojisiyle aracı ve sürücüyü birbirine
bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect
hizmetimizle müşteri deneyimini farklı ve
ayrıcalıklı bir boyuta taşımayı sürdürdük.
“Connect Kasko”, Fiat Yol Arkadaşım Connect
bağlantılı araç teknolojisiyle kaskoda akıllı
fiyatlandırmanın Türkiye’deki ilk örneği oldu.
Makine ve ekipmanlarımızdan aldığımız gerçek
zamanlı veriler ile enerji ve üretim verimliliği
sağladığımız 100’ün üzerinde “Nesnelerin
İnterneti” projesini devreye alırken, 50’yi aşkın,
ileri analitik, görüntü
işleme, robotik süreç
otomasyonu, ileri robotik
ve cobot uygulaması ile
süreçlerimizde verimlilik
elde ettik.” dedi.

Skoda hedef büyüttü
SKODA’nın son dönemdeki yükselişi devam ediyor. 125 yılı aşkın deneyime sahip ŠKODA;
genç ürün gamı, büyük beğeni toplayan modelleri, geniş bayi ağı ve yüksek müşteri
memnuniyetiyle her geçen gün daha fazla tercih edilen bir marka oluyor.

T

ürkiye pazarının yüzde 93‘üne
hitap ederek tüm beklentilere
yanıt veren ŠKODA, 2021’in ilk
6 ayında hedeflerine ulaşarak
dikkat çekici bir başarıya
daha imza attı. Tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de daha fazla talep gören ŠKODA;
yenilikçi yaklaşımı, ürün kalitesi, sınıfına
referans olan geniş iç hacme sahip modelleri
ve eşsiz tasarımları ile dikkat çekiyor.

5’İNCİ SIRAYA KADAR YÜKSELDİK
Ülkemizde de daha fazla kullanıcı
tarafından tercih edilmeye başlanan ŠKODA,
ilk 5 marka içerisinde yer alma hedefine
emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu
doğrultuda 2021’in ilk 6 ayını değerlendiren
Yüce Auto-ŠKODA Genel Müdürü Zafer
Başar, markanın yüksek potansiyelini satışa
dönüştürdüklerini ifade ederek “Ocak-Haziran
döneminde gerçekleştirilen satışlarla birlikte
geçen yıla göre 11. sıradan 5. sıraya yükseldik.
Aslında bu, markamızın hak ettiği yere hızlı
bir şekilde gelişinin bir kanıtı. ŠKODA olarak
başarı grafiğimizi her geçen gün artırarak
istikrarlı bir şekilde yükselişimizi sürdürüyoruz.
2021 yılının ilk 6 ayında pazar yüzde 52

büyürken biz yüzde 130’a varan bir büyüme
gerçekleştirdik. Global satışlarda ilk 5 marka
içinde olma hedefine paralel olarak biz de
bu yıl için 40 bin adetlik satış ve yüzde 7
pazar payı hedefimizi koruyoruz. 2021 yılının
ikinci 6 ayında yenilenen KODIAQ ve Yeni
FABIA’nın da gelmesi ile birlikte marka
olarak pazardaki yükseliş trendimizi devam
ettireceğiz.” açıklamasında bulundu.

M

üstakil Sanayici ve
İş adamları Derneği
(MÜSİAD) üyeleri,
Lefkoşa’da açılan
MÜSİAD KKTC’nin
şube açılışı için geldikleri Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde GÜNSEL’i ziyaret etti. Yakın
Doğu Üniversitesi Kampüsünde bulunan
sürüş alanında GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile
test sürüşü gerçekleştiren MÜSİAD Üyeleri,
üretim tesislerini de gezerek aracın özellikleri
ve seri üretim hazırlıkları ile ilgili de detaylı
bilgiler aldı. Kasım 2020’de İstanbul’da
düzenlenen MÜSİAD EXPO fuarında, Türkiye

tanıtımı yapılan GÜNSEL, büyük bir beğeni
toplamıştı. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde
Türk mühendis ve tasarımcıların 1,2 milyon
saat emekle geliştirdiği KKTC’nin yerli ve
milli otomobili GÜNSEL’de seri üretim için
hazırlıklar sürüyor. Bu ay içerisinde açılışı
yapılacak olan ikinci faz üretim tesisi ile birlikte
GÜNSEL Üretim Tesisleri, 35 bin metrekarelik
toplam kapalı alana ulaşacak. Yakın Doğu
Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr.
İrfan Suat Günsel ve Müstakil Sanayici ve İş
adamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan,
MÜSAİD’ın gerçekleştirdiği GÜNSEL ziyareti
ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Müşteri memnuniyetine önem liderlik getirdi
Türkiye’nin en iyi müşteri deneyimini yaşatan markalarını belirleyen Şikayetvar A.C.E
Awards’ta Renault ve Dacia, 2020 yılı sonuçlarına göre kendi kategorilerinde* zirvede yer
alarak Diamond ödüllerin sahibi oldu.

S

ikayetvar A.C.E Awards’ta en
iyi müşteri memnuniyetini
yaşatan markalar bu yıl 6’ncı
kez ödüllendirildi. Kazanan
markalar şikâyet verileri, pazar
payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan
yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak
hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi
araştırması sonuçlarına göre belirleniyor.
Renault Grubu’nun tüm dünyada geçerli
standartlarını OYAK vizyonu ile bir araya
getirerek koşulsuz müşteri memnuniyetini
hedeflediklerini ifade eden Renault MAİS
Müşteri ve Şebeke Geliştirme Direktörü
Hüseyin Yusufoğlu, “Bu prestijli ödüle 2
markamızla birlikte bir kez daha ulaşmak
ne kadar doğru yolda olduğumuzu
gösterirken, tüm Renault MAİS ailesini
de gururlandırıyor. Satıştan, satış sonrası

hizmetlere kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm
alanlarda bütün müşterimizin beklentisini
karşılamak ve deneyimlerini hiçbir zorlukla
karşılaşmadan tamamlamalarını sağlamak
tüm ekibimizin birincil önceliği. Önümüzdeki
dönemlerde de hedefimiz bu öncelik odağıyla
benzersiz müşteri deneyimi sunmak ve
otomotiv sektöründeki liderliğimize yaraşır
hizmet vermeye devam etmek olacak” dedi.
Renault MAİS, son yıllarda dönüşen ihtiyaçlara
yönelik birçok çözümü müşterileriyle
buluşturuyor. Servis sürecini pratik hale
getiren Renault ve Dacia Port aplikasyonları
ile kullanıcılarla doğrudan iletişim için
Diyalog ve Whatsapp Hattı kaliteli bir
müşteri deneyiminde önemli rol oynuyor.
Kapında Vale Hizmeti, görüntülü görüşme
ve e-ticaret gibi hizmetler de müşterilerin
hayatını kolaylaştırıyor. Kalite ve memnuniyet

kontrol aramalarının yapıldığı Renault
Dinliyor, taleplerin değerlendirildiği Şikayet
Yönetim Ekibine ek olarak Sosyal Medya
ve Dijital Kanallar Ekibi de mutlak müşteri
memnuniyeti için kesintisiz hizmet sağlıyor.
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Dördüncü nesliyle daha sporcu oldu
Audi dördüncü nesil A3 ile dikkat çekiyor. Sedan karoserle sportif tasarımı bir araya getiren
marka, teknolojiye de önem veriyor. 1.5 litrelik benzinli motor seçeneğiyle konuğumuz olan
model, tüketimde de oldukça iddialı.

A

lman otomotiv devi Audi,
yenilediği A3 modelinin
dördüncü neslini pazara
sundu. Uzun bir süredir sedan
karoseriyle beğeni toplayan
model yeni stiliyle artık adından daha çok
söz ettiren bir otomobil halini aldı. Gösterge
panelinden, bir imza haline gelen farlarına,
bilgi-eğlence sistemlerinden sürüş asistan
sistemlerine kadar her noktasıyla, kompakt
sınıfın dijitalleşmede geldiği son noktayı temsil
eden Audi A3 dinamizmiyle de bir önceki nesle
göre hissedilebilir şekilde geliştirilmiş. Yeni
Audi A3, 1.5 litrelik dört silindirli TFSI ve 1.0
litrelik üç silindirli TFSI motor seçeneklerinin
yanında iki farklı donanım seviyesinde tercih
edilebiliyor. 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. 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 kolu, alüminyum veya karbon
kaplamalar, çarpıcı kapı kilitleri ve siyah panel
görünümlü gösterge paneli öne çıkan öğeler
arasında. Aracın bagaj hacmi ise 425 litre.
SÜRÜCÜ ODAKLI KOKPİT
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 sanal kokpit plus ile
standart olarak sunuluyor. Ayrıca gösterge
paneli de dijital ve çok işlevli direksiyon
simidi üzerinden sürücü tarafından kontrol
edilebiliyor. Yeni üçüncü nesil modüler bilgieğlence platformu tarafından desteklenen
MMI işletim konseptinin yer aldığı yeni A3’te,
bir önceki nesle göre 10 kat hızlı bir bilgiişlem gücü sunuluyor. otomobil, 4.5G hızıyla
telefon ve entegre bir Wi-Fi erişim noktası da
sunuyor. Bireysel ayarlar, iklim kontrolü ve
koltuk konumundan sık seçilen navigasyon
hedefleri ve sık kullanılan medyaya kadar
altı adede kadar bilgi kullanıcı profilinde
saklanabiliyor. Yeni Audi A3, kullanıcının akıllı

telefonuna myAudi uygulaması, Apple CarPlay
veya Android Auto ya da Audi Phone Box ile
bağlanabiliyor.
1.5 LİTRELİK BENZİNLİ
Araçta 2 farklı benzinli motor seçeneği
dikkat çekerken, bize konuk olan versiyon
1.5 litre hacminde. Dört silindirli bu motor
150 HP güç ve 1500-3500 d/d aralığında 250
Nm tork değeri sunuyor. Gücünü yedi ileri S
tronic şanzımanla ön tekerleklere aktaran bu
modelin 0-100 km/s hıza ulaşma süresi 8.4
saniye. Araç maksimum 232 km/s hız yapıyor.
Tüketimde de oldukça başarılı olan model,
100 km’de ortalama 5.6 litrelik yakıt tüketimi
gerçekleştiriyor. Güçlü bir donanım listesiyle
sunulan otomobil, Leatherette döşeme, akıllı
telefon ara yüzü, Audi sanal kokpit plus,
Audi phone box, arka bölümde iki USB girişi,
şeritten ayrılma uyarısı, park asistanı, çarpışma
önleyici sistemler,
ön-arka LED
farlar, dinamik
Sinyal, Audi
drive select ve
e-Call gibi bir çok
teknolojiyi tek çatı
altında topluyor.
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BMW, Amiral gemisini makyajladı
Lüks otomobil üreticisi BMW yeni 5 Serisi’yle tüm dikkatleri üzerine topluyor. Markanın
amiral gemisi niteliğinde olan hem dijitalliğe hem de konfora önem vermiş.

A

lman lüks otomobil üreticisi
BMW, amiral gemisi olan 5
Serisi’ni yeni yüzüne kavuşturdu.
Tasarımıyla dikkat çeken
otomobil dinamik ve modern bir
yüze sahip oldu. Araç sportif sürüş dinamikleri
ve konforlu süspansiyonlarıyla etkileyici bir
sürüş deneyimi sunuyor. Yeni nesil iç yaşam
alanı oldukça zarif ve lüks görünüyor. Gelişmiş
sürüş asistanlarına ve konfor donanımlarına
sahip olan otomobil benzersiz bir rahatlık
sunuyor. Araçta gelişmiş konfor ekipmanları
ve teknolojik özellikleriyle benzersiz bir konfor
deneyimi sunuyor. Malzeme kalitesinin üst
seviyede olduğu yeni iç yaşam alanı şık ve
modern tasarımıyla oldukça etkileyici bir
görünüme sahip. 12.3 inç dijital gösterge ekranı
ve 12,3 inç dokunmatik multimedya ekranı
yüksek grafik kalitesi ve akıcı ara yüzü ile
oldukça kolay ve keyifli bir kullanım deneyimi
sunuyor.
KONFOR ODAKLIK YAŞAM ALANI
Sürüş asistanlarının görüntülenebildiği ve
verilerin anlık olarak iletildiği dijital gösterge
ekranı sürücünün tamamen yola odaklanmasını
ve güvenli bir sürüş tecrübesi yaşamasını
sağlıyor. Opsiyon olarak sunulan Harman
Kardon ses sistemi eşsiz bir müzik deneyimi
yaşatıyor.

Multimedya sisteminde bulunan
akıllı telefon arayüzü ve orta konsola
konumlandırılan kablosuz hızlı şarj ünitesi
mobil cihazlarınızı güvenli bir şekilde
kullanmanızı sağlıyor. Isıtma özelliği bulunan
elektrikli ayarlanabilir hafızalı ön koltuklar
oldukça rahat ve konforlu bir oturma pozisyonu
sunuyor. Bel, sırt ve yan desteği bulunan
koltuklar yolcuları kavrayan yapısıyla özellikle
keskin virajlı yollarda yolcuların stabil bir
oturma pozisyonunda kalmasını sağlıyor.
Adaptif led farlar, otomatik uzun far asistanı,
park asistanı, hız sabitleme sistemi, dört bölgeli

otomatik klima, elektrikli arka cam perdeleri,
kör nokta tespit ve uyarı sistemi ve sürüş
asistanı gibi donanımlar otomobili çok daha
güvenli ve konforlu hale getiriyor.
ORTALAMA TÜKETİMİ 7.1 LİTRE
Bize konuk olan 520i’nin kalbinde 1.6
litrelik benzinli motor görev yapıyor. 170 beygir
güç üreten motor 250 NM torka sahip. 0-100
km hızlanmasını 8,3 saniyede tamamlayan
otomobil maksimum 226 km hıza ulaşıyor.
Yeni BMW 520i karma kullanımda ortalama
7.1 litre yakıt tüketiyor. Oldukça yeterli güce
sahip olan modelin ara hızlanmaları oldukça
başarılı. Darbeleri emme de başarılı olan araç,
konfor odaklı bir tasarıma sahip.
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Yol Yardım Hizmetinin En Hızlısı m-oto yardım

1

Yolda kalan araçlara motosikletli uzman ekipleriyle hızlı ve yerinde yol yardım
Marm Assistance farkıyla hizmetinizde.

986’dan günümüze asistans sektörüne
yeni ürünler kazandıran, Türkiye’nin
ilk asistans şirketi Marm Assistance,
yol yardımında en önemli kriter olan
zaman tasarrufu sağlayan yenilikçi
çözümüyle otomotiv sektörünün ve bireysel
kullanıcıların hizmetinde.
Büyük şehirlerde yol yardım hizmetinin
önündeki en büyük engel olan yoğun trafik
nedeniyle çekicinin arıza noktasına erişme
süresindeki gecikmeler hem müdahale süresini
uzatıyor hem de müşteri memnuniyetsizliği
yaratıyor. Marm Assistance’in yeni hizmeti
m-oto yardım ile yol kenarı arızalarda
motosikletli ekipler sayesinde araca erişim ve
müdahale çok daha hızlı ve kolay gerçekleşiyor.

Türkiye genelinde çekicinin arıza noktasına
ulaşma süresi ortalama 55 dakika iken, ilk
müdahale sonrası servise çekim ve arızanın
giderilmesi eklendiğinde 2.5 saate çıkan toplam
yol yardım süresi, m-oto yardım ile trafikte
bekleme yaşanmadan ortalama 30 dakikaya
iniyor. İkame araç ve çekici gerekmeksizin
hem zaman hem maliyet tasarrufu yaratarak
sürücülerin yola devamlılığında en etkin çözüm
olan m-oto yardım, konusunda uzman ve
deneyimli ekipler tarafından sağlanıyor.

MOTOSIKLETLI YOL YARDIM
SERVISI M-OTO YARDIM KAPSAMINDA
SUNULAN YOL KENARI HIZMETLER;

Akü takviyesi ve ölçümü
Lastik değişimi
Lastik basıncının azalması
Far - ampul değişimi
Temel elektrik ve sigorta arızaları
Elektrikli yan ayna mekanizmaları
Sigorta kontrolü ve değişimi
Motor yağı kontrolü ve tamamlanması
Silecek değişimi
Anahtarın araç içinde kilitli kalması
Aydınlatma arızaları
İlk olarak İstanbul’da hizmete giren m-oto
yardım ile yol yardım hizmetlerinde yeni bir
sayfa açan Marm Assistance, yakın zamanda
sunacağı yeni projelerle asistans sektörüne yön
vermeye devam edecek.

X2 ile SUV ailesi tamamlanıyor
BMW SUV segmentindeki etkinliğini arttırmaya devam ediyor. Hemen hemen X5 ile başlayan
serüven kompakt sınıfa inince X1 ile X3’ün arasında bir de X2 konumlanıyor. Tasarımıyla dikkat
çeken model sporcu duruşu da elden bırakmıyor.

A

lman üretici BMW, SUV
tarafındaki boşlukları teker teker
doldurmaya devam ediyor. X5
ile başlayan serüven X6’ya kadar
ilerlese de şimdi de premium
sınıfta daha ulaşılabilir seçeneklere doğru
evrilme yaşıyor. X1 ve X3 ile birlikte X2 ile
kompak SUV’de söz sahibi olmaya çalışıyor.
Daha geniş girişli ön tampon ve gövdeden
farklı renkte ön ızgara altı, yan etek parçalar
dikkat çekiyor. Yan bölümde geniş ve sportif
duruşa sahip jantlar kullanılmış. Arka bölüme
geldiğimizde ise yine tamponun alt kısmının
gövdeden farklı olarak gri renkte tasarlanmış.
Arkaya doğru alçalan tavan ve yükselen omuz
çizgisi otomobile sportif bir algı katmış. C
sütunu üzerinde olan BMW logosu sadece bu
modele özel. BMW X2 4.3 metre uzunluğa,
1.8 metre genişliğe, 1.5 metre yüksekliğe ve 2.6
metrelik aks mesafesine sahip.
İÇ MEKANA ZAMAN HARCANMIŞ
Aracın iç mekanı içinde zaman harcanmış.
Gösterge paneli fazlasıyla küçük tasarlanmış.
Ortadaki ekranda aynı şekilde küçük. Bu ekran
dokunmatik olarak kumanda edilemiyor.
İki koltuk arasındaki joystick kumanda ile
kontrol edebiliyorsunuz. Malzeme kalitesinde
sıkıntı yok ancak, ön konsolda yer alan dikiş
detaylarında hatalar gözümüze çarpmadı
değil. Önde ve arkada sunulan alan yeterli. Baş
mesafesi konusunda da sıkıntı yer almıyor.
Modelin bagaj hacmi ise 470 litre.

140 BEYGİRLİK BENZİNLİ
Otomobilin kalbinde, BMW modellerinde
artık sıkça rastladığımız 1.5 litrelik turbo
benzinli motor yer alıyor. sDrive 18i
versiyonunda gelen bu motor 140 HP güç
ve 220 Nm tork değeri sunuyor. 0-100
hızlanmasını model 9.6 saniyede tamamlıyor.
Modeli maksimum hızı ise 205 km/s. 7 ileri
otomatik şanzıman ile kombine edilmiş model,
vites geçişleri konusunda gereken performansı
sağlıyor. Sürüş modları olarak ise Eco, Confort
ve Sport seçenekleri modelde sunulmuş. Eco
modunda otomobil maksimum ekonomi
yaptırmayı amaçlıyor size. Sport modda ise
model tüm gücünü sizinle paylaşıyor. Modelin
ortalama tüketim değeri ise 5.8 litre olarak
belirtilmiş.

GÜVENLİ BİR SÜRÜŞ VADEDİYOR
Yalıtım konusunda araç ortalama
seviyelerde. Konfor odaklı tasarlanan araç,
arazi sürüşleri için pek de uygun değil. Ek
olarak konfor konusunda da otomobil elinden
geleni yapıyor. Arazi sürüşlerinde ise zemin
çok bozulduğu durumlarda konfor çıtanız aşağı
düşebiliyor. Yol tutuş konusunda ise model
size yine fazlasıyla destek oluyor. Önden kayma
yaşatan model ESP sistemi sayesinde güvenli
bir sürüş vaat ediyor.
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SUV’de Puma çevikliği
Ford’u küçük SUV sınıfında temsil eden Puma, gerek tasarımı gerekse teknolojisiyle dikkat
çekiyor. 1.0 litrelik benzinli motorla beğeni toplayan araç, ST-Line donanımıyla da oldukça zengin.

F

ord’u küçük sınıfta temsil eden
Puma, SUV karoseriyle dikkat
çekiyor. Artan SUV rekabetinde
oyuncusunu arttıran marka, gerek
tasarımı gerekse teknolojisiyle
beğeni kazanıyor. Güçlü duruşu, incelikli
detaylara ve gösterişli dış tasarıma sahip zarif
tasarımıyla öne çıkan misafirimiz daha şık ve
zarif hatlara sahip. Arkaya doğru uzanan ön
farlar, daha uzun motor kaputu, daha eğimli
arka cam, genişleyen omuz ve daha alçak tavan
çizgisi ile uzun dingil mesafesine sahip akıcı
hatlarıyla çok daha prestijli, çevik ve dinamik
bir görünümü beraberinde getiriyor. STLine donanımıyla oldukça kabarık özelliklere
sahip olan araç, 19 inçlik jantlar, renkli
fren kaliperleri, daha sportif bir ön tampon
tasarımı, arka tampona entegre difüzör ve
tam boy spoyler ile LED gündüz farlarıyla
Ford’un performans DNA’sından izler taşıyor.
Yatay formlu iki parça stop lambası tasarımı,
sadece daha geniş bir arka görünüm sunmakla
kalmıyor aynı zamanda bagaj erişimi ve
kullanımını kolaylaştırıyor.

KONFOR VE TEKNOLOJİ ODAKLI
İç tasarımıyla dikkat çeken otomobilde
konfora odaklanılmış. 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. Puma’nın dikkat çekici
tasarımı sportif ST-Line tasarım detayları
ile birleşiyor. Parçalı deri döşeme tasarım,
dijital yol bilgisayarı, kablosuz şarj ünitesi
gibi donanımlar, stil sahibi ve dikkat çekmeyi
seven, en iyiye sahip olmak isteyen müşterilere
hitap ediyor. Özel olarak geliştirilen 10
hoparlörlü 575 Watt gücündeki yeni B&O
Ses Sistemi hoparlörlerin konumu ve akustik
optimizasyonu ile araç içerisindeki her bir
yolcuya benzersiz bir ses deneyimi yaşatıyor.
1.0 LİTRELİK BENZİNLİ
Aracın kalbinde yer alan 1.0 litrelik benzinli
motor, 3 silindirli ve oldukça dinamik. 125
beygir güç üreten araç 200 NM torka sahip. 7
ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen
araç, 10.2 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor.

Maksimum 190 km/s hız yapan otomobil,
tüketimde de iddialı. Puma, gelişmiş sürüş
destek sistemleri, daha kolay, daha az stresli
ve daha güvenli bir sürüş deneyimini de
beraberinde getiriyor. Dur-kalk özelliğine sahip
Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Trafik
İşareti Tanımlama Sistemi, E-Call ve Şerit
Takip Sistemi gibi donanımlar hem otoyol ve
dur-kalk
trafikte
daha az
stresli ve
güvenli
bir sürüş
sağlıyor.
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Bu Mokka başka Mokka
Opel’in segmentinde fark yaratan modellerinden olan Mokka, yuvarlak hatlarından kurtuldu.
Eski tasarımına göz kırpan model, daha keskin çizgilere sahip olurken, çift renk seçeneğiyle
tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

T

ürkiye’de son yıllarda oldukça
dikkat çeken SUV segmenti, B ile
evrilmeye başladı. Bu segmnette
iki farklı modelle dikkat çeken
Opel de Mokka’yı yeniledi. Sadece
benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulan Yeni
Mokka’nın 3 farklı donanım seçeneği var. Yeni
Mokka, markanın gelecekteki yüzü Opel Vizör’e
ve tamamen dijital Pure Panel kokpite sahip
olan ilk model olmasıyla dikkatleri üzerine
çekiyor. 130 beygirlik benzinli motorla dikkat
çeken ünite 1.2 litrelik turbo. AT8 otomatik
şanzıman kombinasyonuyla geldi. Yenilikçi
tasarımını zengin renk ve jant seçenekleriyle
tamamlayan yeni Mokka’da ayrıca, Türkiye’de
bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonu da
bulunuyor. Bize konuk olan araç, farklı tasarımı
ve renk kombinasyonuyla tüm dikkatleri
üzerine toplamayı başardı. Başarılı modelin
ikinci nesli her açıdan güçlü ve yenilikçi bir
görünüm sunuyor.
350 LİTRELİK BAGAJ HACMİ
4,15 metre uzunluk ile kompakt boyutlar,
beş kişilik yaşama alanı ve 350 litre bagaj
hacmine sahip olan yeni Mokka, 2020’ler
boyunca yeni Opel modellerinin neye
benzeyeceğini açık, net ve cesur bir şekilde
gözler önüne seriyor. Marka bu tasarım
anlayışını ‘saf, hassas ve temel unsurlara
odaklanmış’ şeklinde tasvir ediyor. Yeni
Mokka’nın tasarımı; kısa ön ve arka çıkıntılar,
kaslı ve geniş bir duruş, mükemmel gövde
orantıları ve detaylarla dikkat çekiyor.

Opel Vizör, tıpkı tam boy bir kask gibi
yeni Opel yüzünü tamamen kaplıyor ve araç
ızgarasını, farları ve yeniden tasarlanan Opel
Şimşek logosunu tek bir ögede bütünleştiriyor.
Alman otomobil üreticisinin gelecekteki tüm
modellerini süsleyecek yeni Opel Şimşek
logosu, daha ince halkalar, daha zarif bir
duruşla Opel Vizör’deki yerini alıyor. LED
farlar veya bu sınıfta benzersiz olan yeni nesil
IntelliLux LED® matrix farlarla tamamlanan
Opel Vizör, ileri teknolojileri bir araya getirme
fikriyle 2020’li yıllar boyunca tüm Opel
modellerinin ayırt edici özelliği olmaya devam
edeceğini ortaya koyuyor.
İÇ MEKAN ARTIK DAHA DİJİTAL
Sürücü, ilk kez bir Opel modelinde hem
tamamen dijital hem de odaklanmış ileri
teknoloji ürünü Opel Pure Panel kokpit ile
tanışıyor. İki adet geniş ekrandan oluşan Pure
Panel, mimarisi gereği çok sayıda düğme ve
kumandayı gereksiz kılıyor. Sistem en güncel
dijital teknolojileri kullanıma sunarken, az
sayıda düğme, kumanda alt menülere gerek
kalmadan dijitalleştirme ve tamamen sezgisel
kullanım arasındaki doğru dengeyi sağlıyor.
Yeni Mokka’daki Pure Panel kokpit, Opel’in
yenilikçi teknolojileri müşterilerin hayatını
kolaylaştırmak için nasıl kullandığını da gözler
önüne seriyor. Yeni Mokka’da 7 inç renkli
dokunmatik ekrana sahip Multimedya Radyo,

10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip üst
seviye Multimedya Navi Pro olmak üzere farklı
multimedya seçenekleri sunuluyor. Ekranlar,
yeni Opel Pure Panel ile entegre olup sürücüye
dönük olacak şekilde konumlandırılıyor.
Böylelikle, 12 inçe kadar uzanan bir dijital
gösterge paneli sağlanıyor.
1.2 LİTRELİK BENZİNLİ
Yeni Mokka, yüksek verimlilik seviyesine
sahip çoklu enerjili platform CMP (Ortak
Modüler Platform) üzerinde yükseliyor. Bu
sistem, içten yanmalı motorların yanı sıra
batarya elektrikli güç-aktarma sistemlerinin
de bir arada üretilmesine olanak sağlıyor.
Model, ülkemizde ise 130 HP gücünde ve
230 Nm maksimum torka sahip 1.2 litrelik
turbo beslemeli benzinli motor seçeneğiyle
satışa sunuluyor. 130 HP’lik motor, 0-100
km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlıyor
ve 200 km/s maksimum hıza ulaşıyor. NEDC
normuna göre 100 kilometrede ortalama
4,9 lt yakıt tüketip, 111 g/km CO2 emisyon
değerine ulaşıyor. Yeni nesil benzinli motor
ayrıca, aracın hafif yapısı ile günlük kullanımda
akıcı ve rahat bir sürüş sunuyor. Bu motora,
uyarlanabilir vites programları ve Quickshift
teknolojisine sahip AT8 otomatik şanzıman
eşlik ediyor. Sürücü isterse direksiyondaki vites
değiştirme kulakçıkları ile manuel olarak da
vites değiştirebiliyor.

