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Yeni Range Rover Sport, Dünya Lansmanı ile Tanıtıldı
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover, modern lüksün dinamik modeli
Range Rover Sport’un üçüncü neslini tanıttı.

Y

eni Range Rover Sport, heyecan
uyandıran dinamik silüetin
yalın tasarım diliyle yeniden
yorumlanmasıyla oluşuyor.
Dışarıdan incelendiğinde her
türlü koşulda dengeli bir sürüş vadeden Yeni
Range Rover Sport, etkileyici tasarım oranları,
çarpıcı ön bölümü ve tamamen yenilenen arka
tasarım detayları ile ayırt edici karakterini
yansıtıyor. Ayrıca Yeni Range Rover Sport’un
0.29 Cd’lik rüzgâr direnci, modelin yeni
modern tasarımının ne kadar verimli olduğunu
da vurguluyor. Yeni Range Rover Sport’un
gövdesinde yer alan özel tasarım detayları,
dijital LED aydınlatma üniteleri ve benzersiz
ön ızgara tasarımı, tamamen yenilenen
Gündüz Farı ile bütünleşiyor. Yeni Dijital
LED teknolojisi sayesinde aracın silueti gece
karanlığında dahi her açıdan keskin ve canlı
biçimde fark ediliyor.
BOYUTLAR BÜYÜDÜ
Yeni Range Rover’dan sonra MLA-Flex
altyapısına sahip ikinci model olan Yeni Range
Rover Sport, 1.820mm yüksekliğe ve 4.946mm
uzunluğa sahip. Bu değerler bir önceki modele
göre 17 mm daha yüksek ve 67mm daha uzun
olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Yeni Range
Rover Sport bir önceki nesle göre 74mm artan
aks mesafesiyle kullanıcısına, iç mekânda daha
geniş bir yaşam alanı da sunuyor. Yeni Range
Rover Sport’un Entegre Şasi Kontrol Sistemi,
MLA altyapısı sayesinde en üst seviyede
dinamizm ve stabilizasyon sağlıyor. Opsiyonel
olarak sunulan üçüncü nesil Aktif Gürültü

Önleme Sistemi, Yeni Range Rover Sport’ta
sürekli olarak çalışıyor. Böylelikle kabinde yer
alan yol sesleri ile dış sesler en aza indiriliyor.
Bu özellik, Meridian Signature Ses Sistemi ile
birlikte sunuluyor.
HAREKETLİ ARKA TEKERLEKLER
Opsiyonel olarak sunulan All Wheel
Steering teknolojisi sayesinde arka tekerleklerin
de bu dinamizme katılmasını sağlayan
Land Rover mühendisleri, düşük hızlardaki
manevralarda Yeni Range Rover Sport’un arka
tekerleklerine 7.3 derecelik açıya kadar hareket
kabiliyeti kazandırıyor. Böylelikle araç kompakt
bir hatchback otomobilin esnekliğine sahip
oluyor. Yeni Range Rover Sport, markanın
ilklerine bir yenisini daha ekliyor. 23 inç jantlar
ilk defa Yeni Range Rover Sport modelinde
kullanılmaya başlanıyor.
ÜSTÜN ARAZİ PERFORMANSI
Land Rover’ın üstün arazi kabiliyetini
simgeleyen teknolojisi Terrain Response
Sistemi, Yeni Range Rover Sport’ta ikinci
versiyonuyla yer alıyor. Yeni Adaptive Off-Road
Cruise Control, Yeni Range Rover Sport’ta ilk
kez sunulmaya başlanıyor ve bu yeni teknoloji
zemin koşullarına göre araç hızını zorlu yol
ve arazi koşullarında rahatça hareket etmeye
yardımcı olacak şekilde güncelliyor.

ÖDÜLLÜ PİVİ PRO BİLGİ-EĞLENCE
SİSTEMİ
Yeni Range Rover Sport’un araç içi eğlence
sistemi de yolculukların keyfini en üst noktaya
taşıyor. Araçta yer alan ödüllü Pivi Pro bilgieğlence sistemi, modern gösterge panosunun
ortasına yerleştirilmiş yüksek çözünürlüklü,
13.1 inç kavisli dokunmatik ekrana sahip.
Navigasyon üzerinden medya ve araç ayarlarına
kadar her şeyi kontrol ederek, kullanıcının
alışkanlıklarını öğrenen ve deneyimi akıllıca
kişiselleştiren sistem, sezgisel bir asistana
dönüşüyor.
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İlk Elektrikli Sportif Sedan Mercedes EQE İle Yeni Bir Dönem Başlıyor
Mercedes-EQ markasının E-Segmenti’ndeki ilk elektrikli sportif sedanı EQE, 2021’deki
dünya lansmanının ardından Türkiye’de yollara çıkıyor.

E

QC ve EQS’in ardından Türkiye
yollarına çıkmaya hazırlanan
EQE’nin başlangıç fiyatı
2.379.500 TL olarak belirlendi.
Mercedes-EQ markasının lüks
sedanı EQS’in ardından, elektrikli araçlara
özel EVA2 adındaki elektrik mimarisine
dayanan bir sonraki modeli Yeni EQE, IAA
MOBILITY 2021’deki dünya lansmanının
ardından, Türkiye yollarındaki yerini almaya
hazır. Sportif üst sınıf sedan, EQS’in tüm
temel işlevlerini daha kompakt bir oluşumla
sunuyor. Yeni EQE, ilk etapta 292 HP (215
kW) gücündeki EQE 350+ (WLTP’ye göre
enerji tüketimi: 18,7-15,9 kWsa/100 km; CO2
emisyonu: 0 gr/km) ve 625 HP (460 kW)
gücündeki Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+
versiyonlarıyla satışa sunuluyor. EQE 350+,
292 HP gücündeki elektromotoruyla WLTP’ye
göre 613 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.
Otomobilin üretimi, dünya pazarı için
Bremen’de, Çin pazarı içinse Pekin’de yapılıyor.

ÇARPICI DIŞ TASARIM
Çerçevesiz, coupé benzeri kapılara sahip
aerodinamik siluet ve yüksek, güçlü omuz
çizgisi, özgün tasarım öğesi olarak öne çıkıyor.
Aerodinamik ve aeroakustik olarak optimize
edilen yan aynalar omuz çizgisine sabitleniyor.
Krom vurgular, camların yay çizgisiyle tasarım
ve silueti tamamlıyor.

İLERİCİ LÜKS İLE ÜST SINIF
Mercedes-EQ’nun tüm karakteristik
unsurlarını taşıyan EQE, kavisli hatlar ve önde
konumlandırılan kabin tasarımı (Cab-Forward)
ile sportif, ‘amaca yönelik bir tasarım’ sunuyor.
Duyusal saflık; cömertçe şekillendirilen
yüzeyler, azaltılan ek yerleri ve kesintisiz
geçişlerle yansıtılıyor. Ön ve arka tampontekerlek mesafesi kısa tutulurken, arka kısımda
keskin bir spoyler ile dinamizm destekleniyor.
Gövdeyle aynı hizada olan 19 ila 21 inçlik
jantlar, kaslı omuz çizgisiyle birlikte EQE’ye
atletik bir görünüm kazandırıyor.

613 KİLOMETREYİ BULAN MENZİL
EQE, 292 HP (215 kW) gücündeki EQE
350+ ve 625 HP (460 kW)’lik Mercedes-AMG
EQE 53 4MATIC+ olmak üzere ilk etapta iki
farklı versiyonla piyasaya sürülüyor. MercedesAMG EQE 53 4MATIC+, Mercedes-AMG’nin
elektrikli sürüş performansı için en üst seviyeyi
oluşturuyor. EQE 350+’nın bataryası yaklaşık
90 kWsa kullanılabilir enerji kapasitesine sahip
olup WLTP’ye göre 613 km’ye kadar menzil
sunuyor.

GENİŞ İÇ MEKÂN
EQS’e göre daha kompakt olarak tasarlanan
EQE, 3.120 milimetre ile EQS’ten 90 milimetre
daha kısa dingil mesafesine sahip. Yeni EQE,
CLS ile benzer dış boyutlar ortaya koyuyor.
CLS’ye benzer olarak sabit bir arka cam ve
bagaj kapağı bulunuyor. İç boyutlar, örneğin
öndeki omuz boşluğu (+27 mm) veya iç uzunluk
(+80 mm) açısından güncel E-Serisi’nin (213
model serisi) boyutlarından fazlası sunuluyor.
E-Serisi’ne oranla 65 santim daha yüksek
oturma pozisyonuna sahip olan EQE’nin bagaj
hacmi ise 430 litre.
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“Yılın Otomobili” Yarışmasında Bir Etap Daha Tamamlandı
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından kesintisiz olarak 7’nci kez düzenlenen “Türkiye’de
Yılın Otomobili 2022” yarışmasının sondan bir önceki etabı olan test sürüşleri gerçekleştirildi.

O

Yeni Showroom Konseptiyle Doğan Trend Otomobilite İzmir’de!
Doğan Trend Otomotiv Grubu, mobilite kavramıyla dönüşen sektörün öncülerinden olmayı sürdürüyor.
Grup, yeni konsepti ‘Otomobilite’ ile otomotiv ve mobiliteyi aynı çatı altında buluşturuyor.

İ

Geçtiğimiz yıl logodan kurum kültürüne ve bayilerine kadar dönüşüm yolculuğuna başladığını
açıklayan Kia, yeni modelleriyle 2022’de hedef büyüttü.

M

GLOBAL DÖNÜŞÜM
Markanın 2020 yılında açıkladığı Plan S
stratejisi ve 2021 yılında duyurulan kurumsal
dönüşüm hikayesiyle kabuk değiştirdiğini
söyleyen Can Ağyel, “Kia’nın 2027 yılına kadar
14 elektrikli model geliştireceği açıklanmıştı.
EV6 ve Yeni Niro EV bu strateji doğrultusunda
geliştirilen iki yeni model. 2021’de Kia globalde
başlayan dönüşüm yolculuğuyla markanın
logosundan sloganına kadar bir dizi değişim
geçirdik. Geçen yılın son çeyreğinden itibaren
yeni logolu araçlarımız Türkiye yollarında
görünmeye başladı. Bayilerimizi yenileme ve
yapılandırma süreci başladı. Kia’nın hedefleri
doğrultusunda 2023 yılının sonuna kadar tüm
bayilerimiz de bu değişim sürecini tamamlamış
olacak.” dedi.

HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK
Test sürüşünün ardından final oylaması
sonucunda en fazla puan alarak kazanan
aday, 7 Haziran 2022 Salı günü düzenlenecek
ödül töreninde açıklanacak. Bridgestone,
Intercity, Shell Helix Motor Yağları, Bosch,
ALJ Finans ve TÜVTÜRK sponsorluğunda
gerçekleşen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2022”
yarışmasında ayrıca, “Yılın Tasarımı”, “Yılın
Basın Lansmanı” ve “Yılın İnovatif Projesi”
dallarında da ödül verilecek.

stanbul’daki Koşuyolu ve Basınekspres
‘Otomobilite’ merkezlerinin ardından
İzmir’de yeni konsept showroomunu
devreye alan Doğan Trend Otomotiv,
otomobilden, motosiklete, elektrikli
araçlardan şehir içi mobilite çözümlerine
kadar birçok farklı ve özel ürününü bir
arada görücüye çıkartacak. Açılışta konuşma
yapan Doğan Trend Otomotiv CEO’su
Kağan Dağtekin, “Yeni trendleri takip
ederek bir yandan marka portföyümüzü,
diğer yandan da hizmet noktalarımızı
geliştiriyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemde
yeni teknolojiler ve özellikle elektrikli
mobilite, otomotiv sektörünü yeniden
tanımlamaya başladı. Alışık olduğumuz
bütün doğrular yeniden tanımlanıyor. Biz
de geleceği olabildiğince öngörerek tüm bu
ihtiyaçlara çözüm bulabilecekleri bir konsept
olarak otomotiv ve mobiliteyi birleştirdik
ve ‘Otomobilite’ kavramını yarattık.

Kia, Yeni Modelleriyle İlham Veren Dönüşüm Yolculuğuna Devam Ediyor
arkanın yeni sloganı
olan “Movement That
Inspires’’dan esinlenerek
“İlham Veren Yolculuk”
başlığıyla düzenlenen
etkinlikte, Kia Türkiye Genel Müdürü Can
Ağyel markanın gelecek hedeflerini ve
vizyonunu paylaştı.

GD üyeleri haziran ayındaki
ikinci oylama öncesinde
gerçekleştirecekleri test
sürüşü için İstanbul Park’ta
bir araya geldi. Üyeler 7
finalist otomobil olan “Citroen C4, Honda
Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C
Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault
Taliant’ı test ettiler. Düzenlenen test sürüşü
etkinliğinde otomobillerin yol tutuş, ergonomi,
yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik,
donanım seviyesi ve fiyat-performans özellikleri
değerlendirildi.

Grup olarak büyüme trendimizi geleceğin
ihtiyaçlarına yönelik sürdürüyoruz” şeklinde
konuştu.
MOBİLİTEYE DAİR HERŞEY VAR
Doğan Trend Otomotiv Perakende
Operasyonları, Araç Kiralama ve Suvmarket
Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya ise,
“Doğan Trend Otomobilite büyümeye devam
ediyor.

İstanbul’daki şubelerimizden sonra ilk
şubemizi İzmir’de açtık. İzmir’de otomobilin
kalbi Gaziemir’de 4 katlı showroomumuzda,
Suzuki ve MG otomobillerin yanında, Vespa,
Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Kymco, Silence
ve Suzuki motosiklet modellerini değerli
İzmirlilerle buluşturuyoruz. Aynı zamanda
SUV ve Scooter ikinci el showroomlarımızla
müşterilere bir plazada bulabilecekleri tüm
mobilite alternatiflerini sunmuş oluyoruz.
Büyüme stratejimiz paralelinde önümüzdeki
ay içinde yeni bir şube açılışı daha
yapacağımızı da ayrıca belirtmek isterim”
dedi.
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“BU YIL 12 MODEL SATIŞA
SUNACAĞIZ”
2022 yılında yeni modelleriyle ürün gamını
genişletmeye devam edeceklerini söyleyen
Can Ağyel, “Tedarik, üretim ve döviz kuru
kaynaklı konular tüm sektörü etkiledi. Arz
talep dengesinin üretim aleyhine bozulduğu bir
dönem yaşadık. Buna rağmen sürdürülebilir
iş modelimizi, istikrarlı bir şekilde devam
ettiriyoruz. 2022 yılında toplamda 12 modeli
Türkiye pazarında satışa sunacağız. “Güçlü
Üçlü” olarak konumlandırdığımız Picanto,
Rio ve Stonic modellerimiz, Kia’nın amiral
gemisi Sportage modelinin beşinci nesli ve
SUV denilince akla ilk gelen modellerimizden
Sorento ile pazar payımızı yüzde 3’ün üzerine
çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
“YENİ SPORTAGE İLE İDDİA DEVAM
EDİYOR
Beşinci nesil Sportage ile birlikte iddialı
konumlarını pekiştirdiklerini söyleyen Ağyel,
“SUV modellerine talep her geçen yıl artıyor.
2021 yılında SUV modellerinin toplam
otomobil satışlarındaki payı yüzde 34’e ulaştı.
Stonic, XCeed, Yeni Sportage ve Yeni Sorento
ile yine iddialıyız. Yeni Sportage ile bu yıl
C SUV segmentindeki satışlarımıza ivme
kazandırdık.” İfadelerini kullandı.

KIA EV6 HAZİRAN AYINDA
TÜRKİYE’DE
Etkinlikte, Avrupa’da “2022 Yılın
Otomobili” ödülünü kazanan Kia EV6
modelinin haziran ayında GT-Line 4x4
versiyonu ile Türkiye’de satışa sunulacağı
açıklandı. Kia EV6, WLTP verilerine göre
tek bir şarjla 506 kilometreye kadar sürüş
menziline ulaşabiliyor. Ayrıca, Avrupa’da
kullanılan gelişmiş 800V şarj teknolojisi,
sürücünün sadece 18 dakikada yüzde 10’dan
yüzde 80’e şarj edebilmesine olanak tanıyor.
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BMW M 50. Yaşını Özel Bir Model İle Kutluyor

Teşvik Süresinin Uzatılması Kritik Önem Taşıyor!

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, BMW M markasının 50. yılına özel
olarak sınırlı sayıda 50th Year M Edition tasarım paketli otomobil üretti.

Ülkemizde 300 şarj noktasıyla en geniş yayılıma sahip olan elektrikli araç şarj operatörü
şirketlerinden Sharz.net, geçtiğimiz günlerde detayları açıklanan şarj istasyonlarının kurulumuna
yönelik teşvik programına dair önemli notlar paylaştı.

B

MW’nin yarış programı için
1972’de kurduğu M markası, o
günden bu yana BMW model
skalasında yer alan otomobillere
yaptığı enfes ve benzersiz
dokunuşlarıyla serüvenine devam ediyor. M
GmbH tarafından geliştirilen BMW modelleri
görünümleriyle mevcut versiyonlardan
kolaylıkla ayrışsa da teknik altyapısında da çok
ciddi farkları bünyesinde barındırıyor. BMW
bu yıl M markasının 50’nci yılı için hazırladığı
sürpriz yenilikler ve etkinliklerle otomobil
tutkunlarını heyecanlandırmaya devam
ediyor. Markanın sportif karakterini ve sürüş
tutkusunu daha da güçlendiren M’in 50’nci
yılına özel tasarlanan tasarım paketi, yalnızca
BMW 3 Serisi, Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé
ve BMW 5 Serisi modellerinde sunuluyor.
DAHA FAZLA M RUHU
BMW’nin en yeni tasarım dilinin öncü
modeli konumunda bulunan; simgeleşmiş
BMW 3 Serisi, üç farklı tasarım paketine
ek olarak sınırlı sayıda üretilen 50th
Year M Edition ile daha fazla M ruhunu
dışarıya yansıtıyor. Çamurluklarda yer alan
M logolarına ek olarak otomobilin ön ve
arka kaputu ile jantlarında 50’nci yıla özel
hazırlanmış; kırmızı, mavi, beyaz renkleri
barındıran BMW logosu ile dikkat çeken
BMW 320i Sedan 50th Year M Edition, BMW

S
Laserlight teknolojisi ile donatılmış BMW
Individual Shadow Farları, Parlak Siyah Dış
Kaplamaları ve Aynalarının yanı sıra 19 inç
M Jantları ve M Sport Fren Diskleriyle fark
yaratıyor.

Fren Diskleri ve 50’nci yıla özel M Logoları’nın
yanı sıra Parlak Siyah Dış Kaplamalar ve
BMW Laserlight Individual Shadow Farlar
otomobilin dikkat çeken dış tasarım detayları
arasında yer alıyor.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS
Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé göz
kamaştıran tasarımı ve günlük kullanım
için sunduğu geniş yaşam alanıyla sportif
sürüş karakterini bir arada sunabilen ender
otomobiller arasında bulunuyor. Bu şık
tasarımlı beş kapılı otomobil, M’in 50. yılına
özel olarak hazırlanan ve sınırlı sayıda Yeni
BMW 4 Serisi Gran Coupé’de kullanılan 50th
Year M Edition tasarım paketiyle dinamizmi
daha da ileriye taşıyor. M Jantlar, M Sport

FARKI DONANIMINDA
Sportif business sedan otomobilin zirvesi
konumunda olan BMW 5 Serisi, dinamik
ama sade tasarımıyla her yaştan kullanıcının
gönlünde taht kurmayı başaran bir otomobil.
BMW 5 Serisi Sedan sahip olduğu sportifliği
daha da ileriye çıkaran yeni tasarım paketiyle
performans tutkunu kullanıcıları odağına
alıyor. M’in 50. yılına özel olarak hazırlanan
ve sınırlı sayıda otomobilin sahip olacağı 50th
Year M Edition tasarım paketiyle BMW 5 Serisi
BMW Laserlight Individual Shadow Farlar,
50’nci yıl özel M Logo, 19 inç M Jantlar, M
Spoyler, M Sport Fren Diskleri ve Parlak Siyah
Dış Kaplama detaylarıyla standart modelden
ayrışıyor. M Çok Fonksiyonlu Koltuklar, M
Sport Süspansiyon, Konfor Erişim Sistemi,
Kablosuz Şarj ve Bağlantı Sistemleri ile
Harman Kardon Ses Sistemi BMW 520i Sedan
50th Year M Edition modelinin sunduğu diğer
öne çıkan donanımlar arasında yer alıyor.

harz.net Genel Koordinatörü
Ayşe Ece Şengönül, teşvik
paketinin detaylarına ilişkin
önemli açıklamalar yaptı.
Akaryakıttan elektrikli araçlara
geçişte sürücülerin alışkanlıklarının tamamen
değiştiğini söyleyen Şengönül, “Elektrikli
araçlar genellikle konutlarda, iş yerlerinde,
otoparklarda şarj edilmekte ve ihtiyaç halinde
ana yollardaki hızlı şarj istasyonlarında şarj
etme ihtiyacı duymakta. Elektrikli araçların
kullanımını arttırmak için şehirlerarası yollarda
hızlı bir şekilde enerji alarak kesintisiz bir
seyahat etmelerini sağlamak büyük önem
taşıyor. Şehirler arası yollarda hızlı ve süper
hızlı şarj istasyonları kurmak için maliyeti
yüksek olan bir yatırım ile elektrik altyapısı
ve birkaç adet hızlı şarj ünitesi kurulması
gerekmekte.” şeklinde konuşurken, kurulum
maliyetleri konusunda da aydınlatıcı bilgiler
paylaştı.

TEŞVİK SÜRESİNİN UZATILMASI
GEREKİYOR
Akaryakıta bağımlılıktan kurtulmak ve
ülkenin doğal kaynakları ile elektrik üreterek
enerji ihtiyacının karşılanması konusunda
önemli gelişmeler devam ederken, elektrikli
araçların şarj altyapısının kurulmasını
hızlandırmak üzere Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı teşvik programını geçtiğimiz
günlerde açıkladı. Bu teşvik programı
kapsamında, TC. Enerji Bakanlığı, “EPDK”
Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulunun
yayınladığı yönetmeliğe bağlı olarak Şarj
İstasyon Ağı İşleticisi Lisansı alan firmalar
(Lisans alabilmek için En az 5 ilçede 50 adet AC
şarj ünitesi, 3 adet DC hızlı şarj ünitesi kurmuş
olmak) bu teşvikten faydalanabilecek. Konuyla
ilgili değerlendirmede bulunan Şengönül
“Teşvik yalnız hızlı şarj ünitelerini içermekte
olup 1600 adet ve en az 90 kWS’lik şarj ünitesi
kurulmasını ve aynı anda 2 adet elektrikli
araca şarj verecek soketi olmasını talep ediyor.
Söz konusu teşvik kapsamı 44 adet bölgede
yaklaşık 40 adet şarj ünitesinin kurulması
üzerine. Seçilen bölgelerde, bakanlık tarafından
kurulması talep edilen minimum adetteki şarj
ünitesi çalışır hale getirilmesi için teşvik alacak
şirketlere 1 yıl süre tanınacak. Ancak teşvik
koşullarının 1 yıl içerisinde tamamlanmasında
zorluklar ortaya çıkacaktır, örneğin 1600 adet
hızlı şarj ünitesinin 1 yıl gibi kısa bir sürede
üretilmesi mümkün olmayabilir. Zira kurulacak
yerler ile şirketlerin anlaşma sağlaması uzun
süre alacaktır. Anlaşma sağladıktan sonra
hızlı şarj ünitesi için gereken elektrik gücünün
yükseltilmesi de zaman alacaktır. Bu sebeple
teşvike karşı verilen sürenin uzatılması
gereklidir.” dedi.

TAM GAZ DESTEK
“Teşvik konusunda diğer endişe verici
durumun ise elektrikli araç şarj sistemleri ile
ilgili ticari ve teknik iştigal konusu dışında
olan birçok firmanın, teşvikten faydalanmak ve
yalnız bir lisans sahibi olup gelecekte bunu bir
fırsata çevirmek için bu işe girmesidir.” şeklinde
çarpıcı bir açıklamada bulunan Şengönül, “Biz
Sharz.net olarak çözüm ortaklığı yaptığımız
firmaların elektrik ve otomotiv sektöründen
olmasına önem veriyoruz. Bu firmalara
lisans alabilmeleri için Şarj İstasyon Ağı
İşletmeciliği yazılımlarımızı lisanslı olarak
kuruyoruz. Merkez ofis, ödeme sistemleri ve
mobil uygulama yazılımlarımızı kullanarak
kısa zamanda lisans alabilir duruma geliyorlar.
Ayrıca baştan proje yönetimi, şarj ünitelerinin
tedariki, montaj ve servis hizmetlerimizi
de veriyoruz. Bu kapsamda anlaştığımız
şarj ağı işletmecileri ile ortak istasyon
paylaşımı yaparak müşterilerimizin birbirinin
istasyonunu kullanabilmesini sağlayarak çok
geniş bir ağa hizmet verebilir duruma geliyoruz.
Yıllardır yeni yatırımcılara destek veriyoruz.”
açıklamasını yaptı.
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Hyundai IONIQ 5 Robotaxi İle Hayaller Gerçek Oluyor

Fiat Yol Arkadaşım Connect ile Artık Ödemeler de Çok Kolay

Hyundai Motor Company, teknoloji alanındaki yatırımlarının ve çalışmalarının karşılığını
almaya devam ediyor.

Fiat ve Mastercard, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bir iş birliğine imza attı.

G

eçtiğimiz yıl IAA Mobility
Fuarı’nda tanıttığı sürücüsüz
taksi konseptiyle büyük
yankı uyandıran Hyundai,
bu projeyi şimdi de hayata
geçirmenin gururunu yaşıyor. Sürücüsüz olarak
kendi kendine gidebilen tamamen elektrikli
IONIQ 5 temelli Robotaxi, markanın gelecek
vizyonundan da kesitler sunmuş oluyor.

SEVİYE 4 OTONOM
Hyundai’nin global olarak başlattığı
“Innovation Begins From Very Human Things”
yani “Yenilik Çok İnsani Şeylerden Başlıyor”
manifesto kampanyası, SAE Seviye 4 otonom
araçların kullanımının yaygınlaşmasını da
öncülük ediyor. Bu manifestonun amacı,
otomobillerin içinde sürücüsü olmadan da
mobilite çözümlerine imkan sağlamasının
gerekliliğini savunması. Bu doğrultuda,
sürücüsüz araç teknolojilerinde dünya lideri
markalardan biri olan Motional ile ortaklaşa
geliştirilen otomobil, 2023 yılından itibaren
ilk olarak Amerika Las Vegas’ta hizmete
başlayacak ve daha sonra dünyadaki diğer
büyük şehirlerde aktif olarak insan taşıyacak.
30’DAN FAZLA SENSÖR
Robotaxi, sürüş açısından insani
niteliklerini vurgularken aynı zamanda güvenli
sürüş için de maksimum koruma ve fayda
sağlamaya özen gösteriyor. Sürücüsüz olarak
hareket ederken, dikkatli ve kurallara uyan
bir sürücüyü andıran üstün davranışlara ve
komutlara sahip. IONIQ 5 Robotaxi, gövdesine
yerleştirilen 30’dan fazla sensör aracılığıyla
tamamen kendi kendine hareket edebiliyor.
Araçtaki kombine radarlar, ön ve arka
kameralar ile birlikte trafikteki yayaları, objeleri
ve diğer araçları tespit eden özel bir algılama ve
yapay zeka sistemi bulunuyor.

M

üşteri deneyimini ayrıcalıklı
boyuta taşıyan; Egea’nın
segmentinde ve Hafif Ticari
Araç pazarında sunulan
ilk ve tek bağlanabilirlik
uygulaması olan Yol Arkadaşım Connect ile
Fiat, kullanıcılarına mobilite deneyimlerinde
kolaylık ve ödemelerde Masterpass altyapısıyla
güvence sunmaya başladı. Fiat’ın, otomobil
ile sürücüyü birbirine bağlayan teknolojisi
Yol Arkadaşım Connect’te, Fiat Servisleri ve
Opet istasyonlarında geçerli “Mobil Ödeme”
özelliği sayesinde, Connect üzerinden yapılacak
ödemeler, araçtan inmeden temassız, hızlı ve
Masterpass güvencesiyle gerçekleştirilebilecek.
AYRICALIKLAR SÜRÜYOR
Fiat Yol Arkadaşım Connect, güncellenmeye
ve yeni özellikleri ile müşteri deneyimini
ayrıcalıklı kılmaya devam ediyor. Türkiye’de
bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere
ulaştıran tek marka olan Fiat; Egea, Doblo,
Fiorino ve Ducato’da kullanıma sunduğu Yol
Arkadaşım Connect teknolojisiyle, bir ilki
daha gerçekleştiriyor. Tofaş’ta geliştirilen,
sınıfındaki ilk bağlantılı araç teknolojisi
Fiat Yol Arkadaşım Connect, şimdi de
Fiat Servisleri’nde ve Opet istasyonlarında
geçerli olan “Mobil Ödeme” özelliği ile
kullanıcılarının hayatlarına kolaylık katıyor.
Ödeme teknolojilerinin öncü şirketi Mastercard
tarafından sunulan global dijital ödeme ve kart
saklama altyapı çözümü Masterpass aracılığı
ile Fiat Yol Arkadaşım Connect üzerinden
yapılacak ödemeler, temassız, hızlı ve güvenli
bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
TEMASSIZ ÖDEME
Mobil Ödeme’de süreç; Fiat Yol Arkadaşım
Connect kullanıcısının, akaryakıt istasyonuna
geldiğinde, yakıt alımını gerçekleştirmeden
önce görevliye mobil ödeme yapmak istediğini
belirtmesiyle başlıyor. Akabinde görevlinin Fiat
Yol Arkadaşım uygulamasına gönderilmesini
sağladığı bildirimle süreç devam ediyor.
Uygulama üzerinden aracın yakıt dolumu
takip edilebiliyor ve dolum tamamlandığında
ödeme aşamasına geçiliyor. Bu aşamada Fiat
Yol Arkadaşım kullanıcısı, Masterpass üzerine
kayıtlı kartlarının kullanımı için oluşturduğu
şifreyi sisteme girerek ödemeyi tamamlıyor.

Sadece Mastercard logolu kartlarla değil,
tüm banka ve kredi kartlarının kaydedilebildiği
sistemle Fiat Yol Arkadaşım Connect
kullancıları böylelikle araçlarından inmeden,
Pos makinesi kullanmadan, mobil uygulama
aracılığıyla ödemeyi kolaylıkla ve Masterpass
güvencesiyle gerçekleştirebiliyor. Fiat yetkili
servis ödemesi de benzer şekilde bayide fatura
aşamasında ilgili personel tarafından tetiklenen
Fiat Yol Arkadaşım’a gönderilen bildirim ile
başlıyor ve devamında uygulama içindeki akışın
takibiyle güvenli bir şekilde, kullanıcı nerede
olursa olsun gerçekleştirilebilerek son buluyor.
Fiat, Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla
önümüzdeki dönemde de bağlantılı araç
ekosisteminde yer
alan iş birliklerini
arttırarak
müşterilerine
sunduğu hizmetin
kapsamını daha
da genişletmeyi
hedefliyor.
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BMW’nin Amiral Gemisi Yeni BMW 7 Serisi İstanbul’da
Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin 45 yıllık geçmişe sahip olan modeli
Yeni BMW 7 Serisi, 19 Nisan’da tüm dünyaya tanıtıldı.

Y

eni BMW 7 Serisi için özel
olarak Tersane İstanbul’da
gerçekleştirilen etkinlikte
Borusan Otomotiv Grubu’nun
Türkiye Otomotiv Sektörünün
Elektrifikasyon Dönüşümüne Öncü olma
misyonuna ve sürdürülebilirlik hedeflerine
değinen Borusan Otomotiv İcra Kurulu
Başkanı Hakan Tiftik konuşmasına Yeni
BMW 7 Serisi’nden bilgiler vererek başladı.
Tiftik, “Türkiye temsilcisi olduğumuz BMW
markamızın 45 yıllık geçmişe sahip olan
amiral gemisi modeli Yeni BMW 7 Serisi, bir
ilk olarak ilk etapta sadece tamamen elektrikli
motorlu versiyonuyla dünyada satışa sunuluyor.
Böylelikle üreticimiz BMW Group, 2025
sonuna kadar tamamen elektrikli 2 milyon
otomobil hedefine daha da yaklaşacak. Geniş
iç mekânı ve fark yaratan donanımlarıyla
kişiye özel lüks mobilite kavramını yeniden
yorumlayan ve segmentindeki standartları
belirleyen Yeni BMW 7 Serisi için kısa bir
süre sonra ön siparişleri almaya başlamayı
ve teslimatları da 2023’ün ilk çeyreğinde
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni BMW 7
Serisi’nin yanında, satışa sunulduğu dönemden
bu yana BMW tutkunlarıyla buluşturmayı
arzu ettiğimiz, BMW X ailesinin en önemli
modeli, Yeni BMW X7’nin de ön gösterimini
gerçekleştiriyoruz. Bu aracımızın ön
siparişlerini de Yeni BMW 7 Serisi’nde olduğu
gibi kısa bir süre sonra almaya başlayacağız.
Yeni BMW X7’nin teslimatları ise gelecek yılın
ilk çeyreğinde gerçekleşecek.” dedi.
GÖZ KAMAŞTIRAN ETKİLEYİCİ
TASARIM
Yeni BMW 7 Serisi’nin yüzünün yeni
tasarımı otomobile güçlü ve ayırt edici bir
görünüm kazandırıyor.

Modelin görsel olarak güçlü ve ayrıcalıklı
duruşu ile arka yolcu kısmının olağanüstü
ferahlığı, eşsiz lüks hissiyatının sinyalini
veriyor.Yeni BMW 7 Serisi standart olarak
BMW Selective Beam göz kamaştırmayan
özelliğe sahip Adaptif LED Farlara sahip.
İki parçalı olan farların üst kısımda kalan
bölümü gündüz aydınlatması, park lambaları
ve sinyallerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca
Türkiye’de yine standart olarak sunulan
Iconic Glow Kristal Farlar, LED ünitelerle
aydınlatılan Swarovski taşlarla beklentileri
en üst seviyeye taşıyor. Kısa ve uzun hüzmeli
aydınlatma gruplarının yer aldığı farlar ise
Yeni BMW 7 Serisi’nin ön kısmının ortasında
konumlandırılıyor.
TANIDIK TASARIM
Shy Tech yaklaşımı sayesinde önceki
modele göre daha az sayıda düğme ve kontrol
bulunan modelde BMW Kavisli Ekranı’nın
(Curved Screen) dijital fonksiyonları ile konforu
artırmasıyla öne çıkıyor. Tamamen dijital 12.3
inç Bilgi Ekranı ve 14.9 inç boyutundaki kontrol
paneline sahip BMW Kavisli Ekran; muhteşem
bir ambiyans deneyimi yaşatan BMW
Interaction Bar ile etkileşim halinde çalışıyor ve
lüksü yeniden yorumluyor.

Opel’den 160 Yıllık Serüven
Dünyanın en köklü otomobil markalarından olan Opel, 2022 yılında 160. yılını kutlamanın
gururunu yaşıyor.

O

BMW Kavisli Ekran ve BMW Interaction
Bar’ın yanı sıra, yine standart olarak sunulan
yeni nesil BMW Head-Up Display ile
sürücülere tüm sürüş pozisyonlarında optimum
rehberlik ediyor. BMW CraftedClarity kristal
cam uygulamaları, iç kaplamalar ve paslanmaz
çelikten üretilmiş hoparlör kapakları ile lüks
ambiyans deneyimini zenginleştiriyor.
TAMAMEN ELEKTRİKLİ
Yeni BMW 7 Serisi Avrupa’da ilk etapta
tamamen elektrikli BMW i7 xDrive60
versiyonuyla satışa sunulacak. WLTP
normlarına göre 625 km’ye varan menzil
sunan bu modeli ön ve arka aksta yer alan iki
elektrik motoru hareket ettiriyor. Toplamda
544 beygir güç ve 745 Nm tork üreten Yeni
BMW i7 xDrive60, DC şarj istasyonunda
yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa sadece 34
dakikada ulaşabiliyor. Yeni BMW 7 Serisi’nin
dizel motora sahip versiyonu ise 740d xDrive
modeli ile sunulacak. 300 beygir güç çıkışına
sahip olan bu modelin Yeni BMW i7 xDrive60
modelinin hemen ardından yollara çıkması
bekleniyor.
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pel şimşek logolu marka, 160
yıldır sektörde gerçekleştirdiği
yeniliklerle otomotiv
endüstrisine yön verirken,
aynı zamanda ürettiği
otomobilleri uygun maliyetlerle geniş bir
kitlenin kullanımına sunarak ulaşılabilir
bir marka olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
GT’den Manta’ya, Corsa’dan Mokka’ya heyecan
uyandıran modelleri ve motorsporlarında
kazandığı başarılarla Opel, adını tarihe
altın harflerle yazdırmayı başarıyor. Adam
Opel, otomotiv endüstrisine yön veren Opel
markasını Ağustos 1862’de kurdu. Şirketi
daha sonra beş oğlu ile eşi Sophie yönetti ve
geliştirdi. Sophie, şirketin gelişimine tüm
enerjisi ile dahil oldu ve bu nedenle dikiş
makinesi, bisiklet ve otomobil markasının ilk
kadın yöneticisi olarak da tarihte çok önemli bir
yere sahip diyebiliriz.
“160 YILDIR İNSANLARI HAREKETE
GEÇİRİYORUZ”
Opel CEO’su Uwe Hochschurtz 160’ıncı yıl
değerlendirmesinde, “Opel, 160 yıldır insanları
harekete geçiriyor. Bugün, şirket kurucusu
Adam Opel ile aynı ruhla hareket ediyoruz.
Dikiş makineleri, bisikletler veya otomobiller
olsun daima herkes için teknoloji ve yenilikler
sunmayı amaçlıyoruz. Geleceğe umutla bakarak
her zaman zorluklara göğüs geriyoruz. Opel’in
köklü geçmişindeki en çok satan modeller
kadar yeni elektrikli modellerimiz de zorluklara
karşı elde ettiğimiz başarıyı temsil ediyor.
Opel, 2028’den itibaren Avrupa’da tamamen
elektrikli bir marka olacak. Dolayısıyla
önümüzdeki 160 yıl için de iyi hazırlandık”
dedi.
İLK ADIM 1862’DE
Başarı hikayesi, Ağustos 1862’nin sonunda
başladı. Adam Opel, ilk dikiş makinesini
Rüsselsheim’da üreterek Opel şirketinin
temelini attı.1868 gibi erken bir tarihte Adam
Opel ve çalışanları yeni bir fabrikaya taşındı.
Şirket kısa sürede Almanya’nın en büyük dikiş
makinesi üreticilerinden biri haline geldi ve
tüm Avrupa’ya ihracat yaptı.
EKONOMİK ULAŞIM
Adam Opel’in ölümünden sonra beş
oğlunun çabalarıyla gelişmeye devam eden
şirketin tarihindeki asıl önemli gelişme 1899’da
otomobil üretimine başlaması oldu.

Opel, kısa zamanda otomotiv endüstrisinin
öncülerinden ve dünyadaki en köklü
markalarından biri haline geldi. Otomobil
üretimi Rüsselsheim’da Opel “PatentMotorwagen System Lutzmann” ile başladı.
1906’da 1000’inci araç üretildi. Son atılım,
1909 yılında efsanevi 4/8 PS “Doktorwagen”
ile geldi. 3.950 mark ile lüks rakiplerin
yarısı fiyatındaydı ve nüfusun daha geniş bir
bölümünün kendi otomobiline sahip olmasının
önünü açtı.
EFSANE YARIŞLAR
Opel, çok erken bir tarihte elektrikli
hamlesini yapmıştı. Henüz 1971 yılında Elektro
GT, Hockenheim yarış pistinde elektrikli
otomobil dünya rekorunu kırdı. Opel, seri
üretim araçlarda da elektrikli otomobilin
öncüsü oldu. Marka, 2012 Avrupa’da ‘’Yılın
Otomobili’’ seçilen elektrikli Opel Ampera ile
Avrupa otomotiv pazarında yeni bir segment
oluşturdu. Coupe benzeri dört koltuklu
otomobil, yaklaşık 500 kilometre menzili ile
günlük kullanıma uygun ilk elektrikli araçtı.
Onu 2016 yılında tamamen batarya elektrikli
kompakt otomobil Opel Ampera-e izledi.
60 kWsa kapasiteli lityum-iyon bataryasıyla
tek şarjla 520 kilometreye kadar (NEDC’ye

göre) menzil sunuyordu. Opel, 2019 yılında
Avrupa’da ilk tamamen elektrikli kompakt
modeli Corsa-e’yi pazara sunarak elektrikli
ulaşımı erişilebilir hale getirdi. Elektrikli
modellerin yelpazesi, şarj edilebilir hibrit ve
batarya elektrikli olmak üzere genişlemeye
devam etti. Opel, 2024 yılına kadar tüm
modellerini elektrikli versiyonla sunuyor
olacak. Sıfır emisyonlu ürün gamının en yeni
üyesi ise yakıt hücreli bir minibüs olan Vivaro-e
HYDROGEN. Stellantis ve Opel, HydroGen1
fizibilite çalışmasından müşteri kullanımına
sunulan HydroGen4 test filosuna kadar yirmi
yılı aşkın süre boyunca hidrojen yakıt hücresi
tahriki geliştirme konusunda çok fazla deneyim
kazandı ve bu alanda uzmanlaştı.
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İkinci Elde En Fazla SUV Araçlar Tercih Ediliyor

Elektrikli MG’den Görkemli Birinci Yıl Daveti!

İkinci el araçta SUV araçlara olan ilgi giderek artıyor. SUV modellere olan talebin dikkat
çektiğini vurgulayan VavaCars Pazarlama Başkanı Alper Karaer, “2021 satışlarımızda
SUV’un payı artarak yüzde 12,5’e çıktı.

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü
üstlendiği İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG, Türkiye’deki ilk yılını geride bıraktı.

O

tomotiv Distribütörleri Derneği
(ODD) tarafından açıklanan
verilere göre otomobil satışları,
2022 Ocak-Nisan döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 20,7 oranında azalarak 162 bin 398 adet
gerçekleşti. Ancak pazardaki daralmaya rağmen
yüzü gülen segmentler de oldu. Pazardaki
genel küçülmenin aksine özellikle SUV
segmentindeki talep artışının devam etmesi
dikkat çekti.
HEM SIFIRIN HEM İKİNCİ ELİN GÖZ
BEBEĞİ SUV
ODD’nin 2022 Ocak-Nisan döneminde
gövde tipleri bazında en çok tercih edilen
kategori, yüzde 40,5 ile (65 bin 720 adet) SUV
segmenti oldu. SUV otomobilleri, yüzde 34,5
pay ve 56 bin 69 adet satış ile sedan; yüzde
23,1 pay ve 37 bin 434 adet satış ile hatchback
otomobiller takip etti. SUV modellere olan
yoğun ilginin pandemiden önce başladığını ve
sadece sıfır araçta değil ikinci elde de dikkat
çektiğini vurgulayan VavaCars Pazarlama
Başkanı Alper Karaer, “İkinci el araç pazarında
SUV segment payı her geçen gün artıyor. 2020
satışlarımızda SUV araçların payı yüzde 11,5
iken 2021’de bu oran yüzde 12,5’e çıkarak
yükseliş trendini sürdürdü” diye konuştu.

“SUV MODELLERE İLGİ SÜRECEK”
SUV segmentine olan talebin bu yıl da
devam edeceğini öngördüklerini belirten
Karaer, şöyle devam etti: “SUV araçların
normal araçlara göre daha yüksek olması, daha
güven vermesi ve iç hacminin geniş aileler
için daha uygun olması özellikleriyle daha çok
tercih edildiğini söyleyebiliriz. Tüketicinin son
yıllardaki artan ilgisini gören araç üreticileri,
SUV araçlardaki maliyetlerini optimize ederek,
bu araçların çok daha ulaşılabilir olmasını
sağladı. Önümüzdeki dönemde SUV araçlara
olan ilginin süreceğini ve SUV segmentinin
sedan ve hatchback araçlardan pazar payı
çalmaya devam edeceğini öngörüyoruz.”

NİSSAN QASHQAI İLK SIRADA,
KARADENİZLİ DACIA DUSTER DİYOR
VavaCars müşterilerinin en fazla tercih
ettiği marka ve modeller hakkında da bilgi
veren Karaer, sözlerini şöyle tamamladı: “2021
yılında SUV kategorisinde en çok tercih edilen
marka ve model Nissan Qashqai oldu. Coğrafi
bölgeler ve iller bazında bakıldığında da Nissan
Qashqai öne çıktı. Örneğin Marmara Bölgesi,
Ankara ve Gaziantep’in favori SUV markası
Nissan Qashqai olurken, Akdeniz’de Renault
Kadjar, Ege Bölgesi’nde Dacia Sandero,
Karadeniz’de ise Dacia Duster tercih edildi.”

K

öklü İngiliz geçmişine sahip
markanın Türkiye’deki
birinci yılı, düzenlenen
özel bir davetle kutlandı.
İngiltere Başkonsolosluğu’nun
Beyoğlu’ndaki tarihi binasında İngiltere
Başkonsolosu Sayın Kenan Poleo’nun yüksek
müsaadeleriyle gerçekleşen davete özel
davetliler, iş dünyası, MG iş ortakları ve ilk MG
müşterileri katıldı. Görkemli davetin en büyük
sürprizi ise yeni uzun menzilli elektrikli ZS
modeli oldu. Türkiye’de ilk defa tanıtılan yeni
model ZS EV davetlilerden büyük ilgi gördü.
MG GÜNCELİ YAKALAYAN ÖNEMLİ BİR
MARKA!
Gecenin ev sahiplerinden Doğan Trend
Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Bir
sene önce sadece tek model ile ismimizi
duyurmuştuk. Modellerimizin sayısı arttı, hep
beraber büyüdük. Çok daha değerli ve büyük
bir aile olmayı başardık. Bu kutlamayı yaparken
100 yıllık tarihi bulunan MG markası için daha
uygun bir yer de düşünemezdik. Bizlere ev
sahipliği yapan İngiltere Başkonsolosu, Doğu
Avrupa ve Orta Asya Komiseri Sayın Kenan
Paleo’ya ve katkısı geçen herkese teşekkür
ederiz” diye konuştu. Doğan Trend Otomotiv
Grubu CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan
Dağtekin ayrıca “Grubumuzun distribütörlük
faaliyetleri içinde otomotiv markalarımızın
önemi büyük. MG Türkiye’de büyüme
planlarımız içindeki en önemli markamız.
MG yakında 100. yaşını kutlayacak köklü ve
özellikle elektrikli araçlarla günceli yakalayan
başarılı bir marka. MG markası Avrupa ‘da
15 ülkede 400’ü aşan deneyim noktası ile
Avrupalıların beğenisini kazanarak yüksek
büyüme hızına ulaştı ve Avrupa’da en hızlı
büyüyen marka oldu” açıklamasında bulundu.

MG AİLESİ BÜYÜMEYE DEVAM
EDECEK
Gecede ayrıca Doğan Trend Otomotiv
Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal da
markaya dair kısa zamanda elde ettikleri
başarının altını çizerek, “Bir yıl içerisinde MG
Ailesi de büyüdü ve büyümeye devam edecek.
Türkiye genelinde dokuz ayrı şehirde 13 MG
yetkili satıcısı bulunmakta. 2021 Mayıs ayında
tek model ile yola çıkıldı ve ilk senesinde
kendi segmentinde lider oldu. Özellikle
markanın 100. yılı olan 2024 senesinde çok
büyük sürprizler duyurmaya hazırlanıyoruz”
açıklamasında bulundu. MG’nin 1. yıl kutlama
etkinliği kapsamında ilk kez sergilenen
yeni ZS EV hakkında da bilgi veren Soysal,
“Ülkemizde %100 elektrikli denilince ilk akla
gelen modellerden olan ZS EV’nin yeni modeli,
kapasitesi yükseltilen batarya paketi sayesinde
440 km olan WLTP menzilini şehir içinde 550
km’ye kadar çıkartabiliyor. Teknolojisi gelişen
iç tasarımı, eklenen yeni güvenlik önlemleri

ve Türkiye’de yine bir ilk olacak olan V2L yani
araçtan araca şarj özelliği sayesinde yeni ZS EV
elektrikli araçlar arasında adından çokça söz
ettirecek. İngiltere ve İsveç’te yılın otomobili
seçilen yeni ZS EVnin araçtan araca bağlantı
(V2L) özelliği sayesinde başka elektrikli
cihazları da şarj etmek mümkün. Bu da
otomotiv sektörü için oldukça önemli” dedi.
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BMW Elektriğin Öncüleri Elektriklerini Temiz Enerji İle Üretecek

Avis Ve Budget‘Tan “Güvenli Sürüş”E Dikkat Çeken Proje

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, elektrikli otomobil sahibi BMW tutkunlarına
özel kurduğu “BMW Elektriğin Öncüleri” topluluğuna yönelik Solarçatı ile iş birliği yaptı.

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Avis ve Budget tarafından hayata geçirilen
“Güvenli Sürüş” projesi ile trafikte sürüş güvenliği ve kurallara bir kez daha dikkat çekiliyor.

A

nlaşmaya göre topluluk
üyeleri, hem otomobillerinde
hem de evsel tüketimde
kullanacakları elektriği,
güneş çatı sistemlerinden
üretmelerini sağlayan Solarçatı paketlerine
avantajlı fiyatlarla sahip olabilecek Borusan
Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik,
‘Türkiye Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon
Dönüşümüne Öncü Olmak’ misyonu
çerçevesinde yenilikçi ve sürdürülebilir

adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.
İlk elektrikli BMW modelini 2013 yılında
pazara sunarak elektrikli mobilite yolcuğuna
başladıklarını söyleyen Tiftik; “Borusan
Otomotiv Grubu olarak temsilcisi olduğumuz
tüm markalarımızın elektrikli yeni modellerini
tüm dünya ile aynı zamanda müşterilerimizle
buluşturuyoruz. Bu yolculukta müşterilerimize
evlerinde de sürdürülebilir enerji kullanımını
teşvik etmek üzere özel iş birliklerimizi
sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl sonunda Borusan
EnBW Enerji
ile yaptığımız iş
birliği kapsamında,
elektrikli otomobil
kullanıcılarımıza
sunduğumuz I-REC
(Uluslararası
Yenilenebilir Enerji)
sertifikalı rüzgâr
enerjisinden üretilen
elektrik kullanımı
imkanını şimdi
güneş enerjisi ile
genişletiyoruz.
Solarçatı ile

O

dağına insanı alan lider
mobilite şirketi Otokoç
Otomotiv çatısı altında
faaliyet gösteren araç kiralama
markaları Avis ve Budget,
trafikte güvenlik ve kurallara dikkat çeken
“Güvenli Sürüş” projesini hayata geçirdi.
Otokoç Otomotiv tarafından geliştirilen proje
kapsamında özellikle bayram ve yüksek sezon
öncesinde, araç kiralayanların sürüş güvenliği
ve trafik kurallarına ilişkin farkındalıklarının
daha da artırılması amaçlandı.
360 DERECE YAKLAŞIM
Güvenli Sürüş projesi kapsamında Avis’in
“Güvenliğiniz Önceliğimiz”, Budget’ın ise
“Kurallarla Güvendesin” mottosuyla gündeme
getirdiği konuya ilişkin bilgi ve mesajlar,
yaptığımız iş birliği sayesinde elektrikli BMW
kullanıcıları, ihtiyaç duydukları temiz enerjiyi
evlerine kurulabilecek güneş enerji sistemleri
sayesinde güneşten üretebilecek. Ayrıca
evlerinde ürettikleri elektriğin tüketim fazlasını
da satma şansına sahip olacaklar” dedi.

Continental SportContact 7 Şampiyon Oldu
Teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi Continental’in yeni spor lastiği SportContact 7,
Almanya’da yapılan yaz lastiği testlerinde spor lastik segmentinde test edilen on lastik arasında
en yüksek dereceye layık görüldü.

C

ontinental’in yeni performans
lastiği SportContact 7 piyasaya
henüz çıkmasına rağmen
testlerden şampiyonlukla
dönmeye başladı. Autobild
Dergisi “Elitäres Kräftemessen” adı verilen
yaz lastiği testlerinde SportContact 7 lastiğini
“örnek” lastik olarak tanıttı. SportContact
7 spor lastik segmentinde 245/40 R 19
ebatında Avrupalı, Asyalı ve Amerikalı
üreticilerin on lastiği arasında en yüksek
dereceye layık görüldü. Lastikler BMW 5
Serisi bir araçla test edildi. Test sonuçlarına
göre SportContact 7, kuru yolda mükemmel
yol tutuş özellikleri ile ıslak yolda iyi suda
kızaklama rezervleri, kısa fren mesafesi ve
güvenli yol tutuşu ile adından övgüyle söz
ettirdi. Kuru yollarda “daima formda” olan
yüksek teknolojili spor lastiği, ıslak pistte iki
rakibiyle kıyasıya bir yarışın ardından testten
“çok iyi” bir sonuçla döndü. AutoBild testinin
öncesinde de yeni
SportContact 7, ürün
karşılaştırmalarında
uzmanlar tarafından
ilk sırada yer alıyordu.

İngiltere’de Tyre Reviews “şiddetle tavsiye
edilir”, Sportauto ise “olağanüstü” olarak
değerlendirmişti.
MÜKEMMELLİK SEVİYESİ HEDEFLENDİ
SportContact 7 spor sürüş isteyen
sürücülere çok güvenli, yol tutuşuna odaklanan,
yüksek kilometre performanslı bir lastik
sunuyor. Yeni SportContact 7, selefine kıyasla
yarış pistinde yüzde 10 daha yüksek kilometre

performansı ve ıslak zeminde yüzde 8 daha
kısa fren mesafesi sergilerken kuru zeminde
yüzde 6 daha kısa fren mesafesi ve yüzde 17
daha uzun hizmet ömrü ile dikkatleri üzerine
çekti. Continental’in ultra yüksek performans
lastik segmentinde maksimum sürüş keyfini
en yüksek güvenlik ve sürdürülebilirlikle
birleştirerek geliştirdiği SportContact 7,
tüm performans kriterlerinde mükemmellik
seviyesine ulaşarak övgüyü hak ediyor.

özel olarak hazırlanan, kısa ve rahatça takip
edilebilen videolarla aktarılıyor. Söz konusu
bilgiler, videoların yanı sıra sosyal medya, çağrı
merkezi, rezervasyon e-postaları ve SMS’leri
ile ofisler ve araçların içi de dahil kiralama
sürecinin her aşamasında müşterilerin
karşısına çıkan uyarı ve hatırlatmalarla, 360
derecelik bir yaklaşımla aktarılıyor.
GÜVENLİK ÖNCELİKLİ KONU
Müşterilerinin araçla yolculuklarda
güvenliğinin birincil öncelikleri olduğunu
belirten Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü
Esra Arslanbaş Kaynak, güvenliğin sağlanması
için kurallara uymanın ve olumsuz durumları
meydana getirebilecek davranışlardan
kaçınmanın son derece önemli olduğuna
dikkat çekti. Arslanbaş Kaynak, konuyla ilgili
olarak şunları dile getirdi: “Otokoç Otomotiv
çatısı altındaki araç kiralama markalarımız
Avis ve Budget ile en geniş araç filosu ve en
yaygın ofis ağı ile müşterilerimizin değişik
ihtiyaçlarına yönelik pek çok ürün ve hizmet
sunuyor, her zaman en kaliteli müşteri
deneyimini sağlamayı hedefliyoruz. Avis ve
Budget markalarımızla, Türkiye’de en iyi
müşteri deneyimi ve memnuniyetini yaşatmak
hedefiyle öncü ve yenilikçi uygulamalara
imza atıyoruz. Araç kiralama pazarındaki
liderliğimizi devam ettirirken, her yıl pazar
büyümesinin önünde gelişme sergiliyoruz.

Bugün 9 ülkede 400’e yakın lokasyona ulaşan
çatı şirketimiz Otokoç Otomotiv, Avis Budget
Group’un EMEA bölgesindeki en büyük lisans
ve yatırım ortaklarından biri konumunda.
Tüm bu deneyimimizi müşterilerimizi ve
araç kullanıcılarını her açıdan destekleyerek
yansıtmak istiyoruz. Yüksek sezona girerken
ve bayram tatilinden hemen önce hayata
geçirdiğimiz ‘Güvenli Sürüş’ projesi ile başta
müşterilerimiz olmak üzere trafikteki herkesin
güvenliğine katkı sağlayabilmeyi umuyoruz.”

ABB, Shell’in Global Elektrikli Araç Şarj Hedeflerine Destek Verecek
ABB E-mobilite, şarj çözümleri portföyünün tamamını tedarik etmek üzere Shell ile yeni bir
global anlaşma imzaladı.

E

A şarj altyapısında lider
konumda bulunan ABB
E-mobilite, ABB’nin uçtan
uca AC ve DC şarj istasyonları
portföyünü tedarik etmek üzere
Shell ile yeni bir global çerçeve anlaşması
imzaladı. Portföy, ev, iş veya perakende
kurulumları için AC duvar tip şarj dolum
istasyonları, şehir içi şarj istasyonları, alışveriş
merkezi otopark alanları ve filo uygulamaları
için dünyanın en hızlı hepsi bir arada
elektrikli araç şarj ünitesi olan Terra 360’a
kadar uzanıyor.

ŞARJ ÜNİTESİ SAYISI ARTACAK
ABB E-mobilite ve Shell, bu iş birliği
sayesinde EA’ların daha fazla benimsenmesinin
önündeki iki büyük zorluğun üstesinden
gelinmesini sağlayacak. Bunlardan ilki, şarj
altyapısının mevcudiyeti; Shell, 2025 yılına
kadar dünya çapında konut ve ticari alanlarda
veya Shell perakende sahalarında 500
bin’den fazla, 2030 yılına kadar ise 2 milyon
500 bin’den fazla şarj noktasının kullanıma
sunulmasını hedefliyor. İkinci olarak, şarj
işleminin hızı; ABB’nin Terra 360 şarj ünitesi
de dahil olmak üzere ve diğer şarj istasyonları
portföyüyle bu zorluğun üstesinden gelinecek.
ŞARJ OPERATÖRÜ TERCİHİNDE
BİRİNCİ
Chargedot üzerinden satılanlar da dahil
olmak üzere 30 bin’den fazla DC hızlı şarj
ünitesi ve 650 bin AC şarj ünitesi ile 85’ten
fazla pazarda toplamda 680 bin’den fazla

elektrikli araç şarj
ünitesinin satışını
gerçekleştiren
ABB, EA şarj
çözümlerinde
bir dünya lideri
ve dünyanın en
büyük elektrikli
araç OEM’leri ile
ülkeler düzeyinde
faaliyet gösteren
EA şarj şebekesi
operatörlerinin birinci tercihi. ABB, tamamen
elektrikli ve tek koltuklu yarış arabaların
kullanıldığı uluslararası yarış serisi olan ABB
FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın isim
ortağıdır. ABB’nin teknolojisi, dünyanın dört
bir yanındaki şehir ve caddelerde kurulan
pistlerde gerçekleştirilen etkinliklere destek
oluyor ve şirket, 9. Sezondan itibaren Resmi
Şarj Tedarikçisi olacak.
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Fiat 500 “La Prima By Bocelli” Tanıtıldı
Yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500’ün, sınırlı sayıda üretilecek olan “La Prima by Bocelli”
versiyonu tanıtıldı.

F

iat şehir otomobili segmentinde
Stellantis’in en çok satılan
elektrikli modeli ve Avrupa’nın
en çok tercih edilen elektrikli
otomobili konumunu koruyan
tamamen elektrikli Fiat 500’e yeni bir versiyon
eklendi. Sıfır emisyonlu ulaşımın da ikonik
modeli olmaya hazırlanan 500, dünyaca ünlü
tenor, Maestro Andrea Bocelli, müzisyen
Matteo Bocelli ve JBL ile iş birliği ile hayata
geçen “La Prima by Bocelli” versiyonu ile
benzersiz bir ses deneyimi sağlıyor ve JBL
“Sanal Mekanlar” teknolojisiyle donatılan
dünyanın ilk şehir otomobili olarak da otomotiv
dünyasında fark yaratıyor.
PREMİUM DOKUNUŞLAR
Fiat’ın ikonik ürün gamının tepe noktasını
oluşturan modelde, standart olarak sunulan ve
Bocelli tarafından desteklenen, yaşama alanı ve
bagajın kullanım kapasitesini kısıtlamayacak
şekilde araca entegre edilen JBL Premium
Audio; 320 W ses gücüyle teknik ve performans
açısından olduğu kadar ve sezgisel kullanım
özellikleriyle üst seviyede bir ses deneyimi
yaşatıyor. Yeni 500 “La Prima by Bocelli”; kabin
içerisinde kullanılan premium yumuşak dokulu
döşemesinden; yayaların aracın hareket halinde
olduğunu algılayabilmeleri amacıyla çalan;
besteci Nino Rota tarafından İtalyan yönetmen
Federico Fellini’nin “Amarcord” filminde
kullanılan müziklere ve cabrio versiyonundaki
Fiat Monogram açılır tavan dokumasına kadar
ilk nesildeki başarılı özellikleri ise standart
olarak sunuyor. Fiat markası, 500 “La Prima by
Bocelli”nin iletişim kampanyasında da Maestro
Andrea Bocelli’nin oğlu, müzisyen Matteo
Bocelli’nin yeni single’ını kullanıyor.

SIFIR EMİSYON
Bocelli’nin 500 La Prima’sı, dünya
sahnesine ilk çıkışını operadaki açılış gecelerine
yakışan siyah ve zarif bir görünümle yapıyor
ve Covid-19 sonrasındaki hayata uyum
sağlayabilmek adına standart olarak yenilikçi
“Hijyenik Eldiven Gözü” ile donatılıyor. Bu
donanım ile “La Prima by Bocelli”ye akıllı
telefon ve diğer küçük kişisel eşya yüzeylerinin
hijyenini artırması amaçlanan, ön konsoldaki
torpido gözüne bir UV-C lamba teknoloji
entegre ediliyor. Kullanıcı, torpido gözüne
küçük kişisel eşyaları yerleştirip, çekmeceyi
kapatarak ve orta konsolda bulunan düğmeye
basıyor ve süreci etkinleştirebiliyor.

Toplam 3 dakika süren hijyen işlemi
tamamlandığında; kullanıcıya mavi renkli bir
gösterge ve sesli sinyal ile bildiriliyor.
ÖZEL KOKPİT
La Prima by Bocelli; cabrio versiyonunda
benzersiz FIAT Monogram açılır tavanı ve
10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik
bilgi-eğlence sistemi, tam LED farlar ve 17 inç
elmas kesimli alaşım jantlar, özel “La Prima”
logosu ve dokuma ön konsol ile FIAT imzalı
buz beji koltuklara sahip premium iç mekan
gibi özel tasarım ve teknoloji özelliklerini
bünyesinde barındırıyor. Yeni versiyon da
gelişmiş elektrikli güç-aktarma sistemiyle
WLTP döngüsüne göre 320 km’ye kadar
elektrikli sürüş menzili sunuyor. Seviye 2 sürüş
destek özelliğine sahip ilk şehir otomobili
olan Fiat 500’ün menzili, ağırlıklı şehir içi
kullanımında 460 km’ye kadar ulaşıyor. 500
“La Prima by Bocelli”, cabrio, hatchback ve 3+1
olmak üzere 3 gövde tipi ve Oniks Siyah, Rose
Gold, Buz Beyaz, Mineral Gri, Okyanus Yeşil ve
Gök Mavisi renklerinde satışa sunuluyor.
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Tamamen Elektrikli C4 İle Aile Tamamlanıyor
Çevresel kaygılara sunmuş olduğu yenilikçi çözümlerle otomotiv dünyasında fark yaratan Citroën,
C4’ün tamamen elektrikli versiyonu olan ë-C4’ü sonbaharda ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor.

D

ünyanın en büyük otomobil
üreticilerinden olan ve konfor
konusunda referans marka
olarak gösterilen Citroën,
tamamen elektrikli ë-C4 ile
elektrikli mobilite hamlesini devam ettiriyor.
Mobilite dünyasının her alanına değen ve
herkesin erişimine uygun ulaşım sunma
hedefiyle marka, C4 modelinin tamamen
elektrikli versiyonu ë-C4’ü sonbaharda
ülkemizde yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Hem
erişilebilir hem de müşteri gereksinimlerini
karşılayan şarj özelliği ile ideal bir teknoloji
çözümü olan ë-C4, hafif 50 kWsa bataryayı 100
kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinin
çoğundan daha iyi şarj süreleri sunmayı
başarıyor. ë-C4, 357 km (WLTP döngüsü)
menziliyle günlük kullanım dışında uzun
yolculukları da desteklerken, Charge My
Car uygulaması şarj sürecinin yönetimini
kolaylaştırıyor. Uygulama, Avrupa genelinde
300.000 şarj noktası ile yolculukları planlama
ve şarj noktalarını bulmaya yardımcı oluyor.
Toplam C4 satışları içinde kısa sürede % 35’lik
paya erişen tamamen elektrikli ë-C4, 2022’nin
ilk çeyreğinde Fransa ve İspanya’da elektrikli
kompakt sınıf pazarında lider konumuyla
öne çıkarken, Hollanda’da ikinci sırada yer
almasıyla dikkat çekiyor.
GÜNLÜK KULLANIMDA EN YAKIN YOL
ARKADAŞI
e-C4, günlük kullanım için ideal çözümü
sunuyor. ë-C4’ün kullanım kolaylığı, iş, alışveriş
veya gezmek için çoğu kullanıcının günlük
kullanımını; sessiz, sarsıntısız, dinamik ve
CO2 içermeyen bir sürüşle karşılıyor. Batarya,
günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir
priz veya Wall Box aracılığıyla şarj edilebiliyor.

Onaylı 357 km (WLTP döngüsü) menzili ile
bataryayı her gün şarj etmeye gerek kalmıyor.
50 kWsa batarya ile ë-C4, satın alma maliyeti
açısından elektrikliye geçiş için uygun bir
çözüm sunuyor. Ayrıca, kompakt tasarımı ve
makul ağırlığı ile günlük kullanımda yaşama
alanı hacmini veya tüketimi etkilemiyor.
Optimize edilen ağırlık sayesinde 260 Nm tork
ve düşük tüketimle sürüş keyfi sunuyor.
PLANLI YOLCUKLUKLAR
Elektrikli araçların uzun yolculuklarda
sağladığı konfordan yararlanmak için
sürücünün farklı bir yaklaşım benimsemesi,
rotasını, mola ve şarj sürelerini optimize
edecek şekilde planlaması gerekiyor. ë-C4’de
sunulan Seyahat Planlayıcı, rota boyunca
mevcut hızlı şarj noktalarını gerçek zamanlı
olarak bulmak ve durma sıklığını yönetmek için

devreye giriyor. ë-C4 kullanıcısı, Free2move’un
Charge My Car uygulaması ile yolculuklarını
kolaylaştırmak için Trip Planner hizmetine
erişebiliyor. Charge My Car, Avrupa’daki
300.000 şarj noktası arasından rota boyunca
uyumlu terminalleri bulmaya yardımcı oluyor.
Kullanıcılar, Charge My Car uygulaması ile
yolculuk öncesinde otomobillerini şarj etmek
için gereken süre ve maliyetle ilgili tahmin
alabiliyor. Doğrudan uygulama üzerinden
veya Free2move kartı ile şarjı başlatılabiliyor
ve durdurulabiliyor. Uygulama ayrıca tüm
faturaların kaydını tutuyor. Kullanıcı, menzil,
istasyon konumu, dış sıcaklık, coğrafya ve
klima kullanımı bilgilerini hesaba katarak,
rotayı planlamak ve yolculukları gerçek
zamanlı olarak hesaplamak için Trip Planner’ı
kullanabiliyor. Ayrıca rota aracın navigasyon
sistemine gönderilebiliyor.
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Rolls-Royce Motor Cars İstanbul’a Avrupa’dan Ödül

Yeni MG ZS EV Son Çeyrekte Türkiye’de

Rolls-Royce Motor Cars, geçen hafta şirketin genel merkezinde ve Goodwood/WestSussex’teki üretim tesisinde düzenlenen yıllık bayi toplantılarında şirketin ünlü 2021 Bayi
Ödülleri’nin sonuçlarını açıkladı.

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü
üstlendiği İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG, Türkiye’deki ilk yılını tamamladı.

R

olls-Royce Motor Cars
İstanbul, Almanya genelinde
Azerbaycan’dan İngiltere’ye 25
Avrupa Rolls-Royce bayisine
liderlik eden prestijli ödüllerden,
2021 Avrupa’nın En İyi Kişiye Özel Tasarım
Ödülüne layık görüldü
İLK AVRUPA BAYİ ÖDÜLÜ
Ödül, Rolls-Royce’un kişiselleştirme
ve kişiselleştirmeye yönelik özel tasarım
programında sürdürülebilir bir iş geliştirme

kriterleriyle ve
programının sınırsız
fırsatlarını sergilemek
ile ilgilidir. RollsRoyce otomobilerinin
Türkiye’deki tek
temsilcisi, uluslararası
arenada kazandığı ödül
ile bir ilke imza atmış
oldu. Müşterilerine
sunduğu son derece kişiselleştirilmiş
otomobillerin seviyesini, seçenek listesinin
ötesindeki benzersiz özelliklerden en seçkin
örneklerden birine, dünya çapında sadece 25
otomobilden biri olan Dawn of the Landspeed
Collection’a kadar sürekli olarak arttırdı.

Fiat 500, Tasarımcı Ron Arad’a İlham Kaynağı Oldu
1957 yılından bu yana, otomobil dünyasındaki trendlerin öncüsü olan FIAT markasının
ikonik model “500”, sanatçı Ron Arad’ın NFT dünyasındaki ilk girişimi “Reverse Again”
koleksiyonuna ilham kaynağı oldu.

F

iat markasının ikonik modeli
500, uluslararası dijital sanat
sahnesindeki yerini aldı. Fiat
500 bu kez de sanatçı Ron
Arad’ın NFT dünyasındaki ilk
girişimi olan ve sanat platformu Shifting
Vision’da yayınlanan “Reverse Again”
müzayedesindeki dijital eserlerinin baş
kahramanı ve ilham perisi oldu. Üretildiği her
dönem boyunca değişimin sembolü olan Fiat
500; “Reverse Again”nde koleksiyonerlere
NFT teknolojisiyle sunuluyor.

Ron Arad’ın koleksiyonundaki her eser,
sanatçı ve FIAT arasındaki bağı da
vurguluyor. Tasarımcının üç boyutlu
çalışmasında, çarpışma testi simülasyonları
için kullanılan sanal modellemeler iş
birliğini yansıtıyor. “Reverse Again” aynı
zamanda Ron Arad’ın “Cinquino”ya olan
tutkusunu göstermek için Casa 500’ün kalıcı
koleksiyonuyla da bağlantılı kurgulanmış
olmasıyla dikkat çekiyor. Geçmişle günümüz,
fiziksel ve dijital tasarım arasında bir
süreklilik oluşturan projede, sanat ve
teknolojinin bütünleşmesinin yanında sanatın
yeni sınırı olan NFT ekosistemi de birbirine
bağlanıyor.

1

924’te İngiltere’de kurulan köklü
İngiliz otomobil markası MG (Morris
Garages), 2019 itibarıyla MG Electric
adı altında çok sayıda Avrupa
pazarına yeniden giriş yaparken, 2021
yılında ise Doğan Trend Otomotiv güvencesi ile
Türkiye pazarına giriş yaptı. MG’nin elektrikli
kompakt SUV modeli ZS EV, markanın Avrupa
pazarında büyüme planları kapsamında
ülkemizde de satışa sunuldu. Türkiye’nin en
ulaşılabilir %100 elektrikli SUV modeli olarak
ülkemiz pazarına giren MG ZS EV, yakaladığı
başarı ile kısa zamanda adından söz ettirmeyi
başardı. Yılın son çeyreğinde ise ülkemizdeki
ikinci modeli, markanın ilk şarj edilebilir hibrit
modeli, MG E-HS’i Türkiye pazarına sundu.
SON ÇEYREKTE GELECEK
ZS EV’nin yenilenen modeli hakkında da
açıklamalarda bulunan Doğan Trend Otomotiv
Grubu Otomobil Markalarından Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Bir yıl
içerisinde MG Ailesi de büyüdü ve büyümeye
devam edecek. Türkiye genelinde dokuz ayrı
şehirde 13 MG yetkili satıcısı bulunmakta.
2021 Mayıs ayında tek model ile yola çıkıldı
ve ilk senesinde kendi segmentinde lider
oldu. Özellikle markanın 100. yılı olan 2024
senesinde çok büyük sürprizler duyurmaya
hazırlanıyoruz” dedi.

MG’nin 1. yıl kutlama etkinliği kapsamında
ilk kez sergilenen yeni ZS EV hakkında da
bilgi veren Soysal, “Ülkemizde %100 elektrikli
denilince ilk akla gelen modellerden olan ZS
EV’nin yeni modeli, kapasitesi yükseltilen
batarya paketi sayesinde 440 km olan WLTP
menzilini şehir içinde 550 km’ye kadar
çıkartabiliyor” dedi.
DİĞER ARAÇLARLA ŞARJ EDİLECEK
Yeni MG ZS EV yenilenen tasarımı ile yılın
son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.
Yeni MG ZS EV, 115 kW güç üreten bir elektrik
motoruna sahip. Motoru besleyen 70 kWsa’lik
batarya ise 440 km (WLTP) menzile olanak
tanıyor. Sahip olduğu 3 farklı sürüş modu ve
gene 3 farklı seviyeye sahip enerji geri-kazanım
seçeneği sunan rejenerasyon sistemiyle (KERS),
ZS EV kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap
verirken menzilinin de kontrol edilmesine
olanak tanıyor.

Önceki versiyonda 140 km / saat olan
azami hız ise yeni MG ZS EV’de 175 km /
saat’e yükseldi. İngiltere’de de yılın otomobili
seçilen MG ZS EV’nin mevcut modele göre ilk
bakışta fark edilen en büyük farklılıklarını ise
gövde rengi ön ızgarası ve tasarımı yenilenen
full led farlar oluşturuyor. Teknolojisi gelişen
iç tasarımı, eklenen yeni güvenlik önlemleri
ve Türkiye’de yine bir ilk olacak olan V2L
(Vehicle to Load) yani araçtan araca şarj
özelliği sayesinde yeni ZS EV elektrikli araçlar
arasında adından çokça söz ettirecek. İngiltere
ve İsveç’te yılın otomobili seçilen ve çok yakın
bir zamanda ülkemizde satışına başlanacak
yeni ZS EVnin araçtan araca bağlantı (V2L)
özelliği sayesinde başka elektrikli cihazları da
şarj etmek mümkün.

PETRONAS Madeni Yağlar (PLI) Autopromotec Fuarı’nda
PETRONAS Madeni Yağlar (PETRONAS Lubricants International-PLI), pazarın değişen ihtiyaçlarını
karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış yeni madeni yağlar serisini Autopromotec’de sergiliyor.

F

uar ziyaretçileri Avrupa çapında
yaygın, markanın yüksek
nitelikli ürün ve hizmetlerini
sunan PETRONAS Otomotiv
Servisleri Ailesi hakkında ilk
elden bilgi alabilecekler. Distribütörler de
PETRONAS’ın kıta genelindeki yüzü olmak
için PETRONAS’ın mükemmellik vaadini
paylaşan, teknik ve kişisel becerilere sahip
herkese açık olan bu ağa nasıl katılabilecekleri
hakkında daha fazla bilgi edinebilecekler.
BÜYÜK KORUMA
PLI, bu yıl fuarda PETRONAS Mercedes
AMG Formula 1 Takımı için tasarlanan,
motordaki kritik parçaların aşınması
ve yıpranmasına karşı %37,8 daha fazla
koruma sunan yepyeni PETRONAS
Syntium serisini sergileyecek. Serinin yeni

formülü, tortu birikimini önlemek için ısı
açısından kritik bölgeleri hedefleyerek yalnızca
bakım maliyetlerini azaltmakla kalmıyor,
aynı zamanda araçların kullanım ömrünü
de uzatıyor. PETRONAS Syntium, araç
emisyonlarını ve yakıt tüketimini %3’e kadar
azaltan, sürücülerin tasarruf etmesini sağlayan
ve sürüşün çevresel etkisini en aza indiren
CoolTech+™ teknolojisiyle birlikte geliyor.
SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ
Ayrıca ilk olarak 2019’da piyasaya sürülen
ve Kasım 2021’de yeni nesil versiyonuyla
güncellenen, elektrikli araçların enerji
verimliliğini, güvenliğini ve performansını
optimize ederek “net sıfır karbon geleceğe”
ulaşmanın hızlandırılmasına yardımcı olmak
için formüle edilen yenilenmiş PETRONAS
IONA serisi de fuarda sergilenecek.

PETRONAS
IONA serisi,
PLI’nin en gelişmiş
EV soğutma
sıvısı çözümünü
simgeliyor.
Son olarak
yalnızca modern
ve kompleks araçların farklı taleplerini
karşılamak için değil, aynı zamanda otomatik
şanzımanlar için tam mekanik koruma
sağlamak üzere tasarlanan PETRONAS
Tutela serisi de fuarda tanıtılacak ürünler
arasında yer alıyor. PETRONAS Tutela,
otomatik şanzımanlı araçlar için üstün
işlevselliği ve güvenliği garanti eden gelişmiş
hidrolik soğutma sistemi sayesinde, yüksek
sıcaklıklarla sorunsuz bir şekilde mücadele
ediyor ve enerji kaybını telafi ediyor.
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ABB Robotik Bir İlk’e İmza Attı

ABB’nin PixelPaint robotu, dahi çocuk Advait Kolarkar’ın soyut sanat üretme ve dijital tasarım
şirketi Illusorr’un geometrik konseptini yeni baştan yaratıyor.

A

BB Robotik, dünyanın ilk robotla
boyanan sanat otomobilini
üretmek için dünyaca ünlü iki
sanatçı, sekiz yaşındaki Hintli
dahi çocuk Advait Kolarkar ve
Dubai merkezli dijital tasarım kolektifi Illusorr
ile işbirliği yaptı. ABB’nin ödüllü PixelPaint
teknolojisi, insan müdahalesi olmadan
Advait’in dönen, tek renkli tasarımını ve ayrıca
Illusorr’un üç renkli geometrik desenlerini
mükemmel bir şekilde yeni baştan yarattı.
1000 PÜSKÜRTME UCU
Yazıcı kafasında bulunan 1.000 püskürtme
ucuyla donatılmış ABB’nin IRB 5500 boya
robotları, son derece karmaşık çizimleri 30
dakikadan daha kısa sürede tamamlayabildi.
PixelPaint teknolojisi, elle elde edilmesi
imkansız olan karmaşık, detaylı ayrıntıları
yakalayarak benzeri görülmemiş bir hassasiyet
ve hız sergiliyor. ABB’nin çığır açan PixelPaint
teknolojisi, boya uygulama sürecini yeniden
tasarlıyor ve otomotiv endüstrisinde, özellikle
dış yüzeylerin boyanmasında sürdürülebilir
kişiselleştirmeye yönelik artan talebi karşılama
yönünde çığır açıyor.

Çok renkli araba boyama, geleneksel
olarak, maskeleme ve maskelemenin birden
çok aşamasını içeren zahmetli ve maliyetli bir
süreç olmuştur, ancak ABB’nin bu teknolojisi,
herhangi bir tasarımın ayrıntılı, renkli ve tam
olarak kopyalanabilmesine olanak tanıyor.
Dikkatlice kontrol edilebilen boya, tek
uygulamada hızlı bir şekilde uygulanabiliyor.
Boya sürecinin otomasyonundaki bu atılım,
otomotiv pazarına özel ve kişiselleştirilmiş
tasarımlara kapı aralıyor. Aston Martin
Vanquish’in ve daha yakın zamanda çığır açan
Jaguar I-Pace’in tasarımından sorumlu, önemli
otomotiv tasarımcısı Ian Callum bu konuda
şunları söyledi “Otomobil çok özel bir ürün.
İnsanlar onlara duygusal olarak bağlanıyor ve
kişiselleştirmenin önemi giderek güçleniyor.
Aslında, otomobilin ısmarlanan şekilde
tasarlanmasını isteyen müşterilerle çalışıyorum.
Dolayısıyla bir otomobil için akla gelebilecek
her tür bireysel tasarımı gerçek kılabilmek bu
teknoloji ile gerçek olmuş oluyor.”

MALİYET AZALIYOR
PixelPaint teknolojisi ayrıca üretimin
sürdürülebilirliğini artırarak maskeleme
malzemelerine ve ekstra havalandırmaya
olan ihtiyacı ortadan kaldırarak su ve enerji
tasarrufu sağlarken emisyonları da düşürüyor.
Firmanın RobotStudio yazılımı tarafından
koordine edilen boya kafası, boyanın yüzde
100’ünün araca havada buğulanma olmadan
uygulanmasını sağlamak için araç gövdesine
çok yakın şekilde bu işlemi gerçekleştiriyor.
Farklı boya renkleri hızlı bir şekilde
uygulanıyor, ürün sadece bir kez boyahaneden
geçiyor. Otomobil üreticileri için bu üretim
süresini yarıya kısaltma ve maliyetleri yüzde
60’lara kadar azaltabilme anlamı taşıyor.

Ferrari, Yeni Berlinetta Spider Modeli 296 GTS Modelini Ortaya Çıkardı
Ferrari, iki kişilik, orta-arkadan motorlu modeli Berlinetta Spider’ın son evrimi “296 GTS”i tanıttı.

F

errari, Berlinetta Spider’ın son
evrimi olan 296 GTS’in tanıtımını
gerçekleştirdi. Orta-arkadan
motorlu 296 GTS, sürüş keyfini
yeniden tanımlayarak 296 GTB
modelini tamamlıyor ve hem limitlerde hem
de günlük kullanımda safkan Ferrari sürüşünü
yaşatıyor. 296 GTS’nin ismi, yeni motorun
Maranello için önemini vurgulamak için,
motor hacmi (2992 cc), silindir sayısı (6) ve
Ferrari geleneğindeki GTS (Gran Turismo
Spider) kısaltmasından oluşuyor. 296 GTS’nin
motoru, aynı zamanda başarılar ve yeniliklerle
dolu 75 yıllık köklü geçmişe sahip Ferrari’nin
tarihindeki “yeni V6 çağını” da müjdeliyor.
MUHTEŞEM PERFORMANS
296 GTS, “Şahlanan At” logosunu taşıyan,
yol tipi bir Spider’da kullanılan ilk 6 silindirli
motor olan ve 296 GTB’deki gibi 122 kW
(167 cv) elektromotorla desteklenen yeni 663
HP’lik 120° V6 ile donatılıyor. Daha önce hayal
edilemeyen performans seviyeleri yaşatan V6
motor, elektrikli motorla birlikte 830 HP’lik
toplam güç kullanıma sunuyor. MGU-K
(Motor Jeneratör Ünitesi, Kinetik) adı verilen
elektromotor Formula 1’den uyarlanıyor.

Uniroyal Yaz Lastikleri Testlerde En Üst Sırada
Uniroyal’in RainSport 5 yaz lastiği önemli topluluklar tarafından başarılı lastik
kategorisinde tavsiye edilir lastikler arasında yer aldı.

A

vrupa otomobil kulübü ACE ve
Teknik Denetim Birliği GTÜ,
Uniroyal RainSport 5’i “tavsiye
edilir” olarak değerlendirdi
ve özellikle ıslak zeminde
yol tutuşu, yuvarlanma direnci ve gürültü
performansını etkileyici bulduklarını belirtti.
Avusturya Otomobil, Motor ve Bisiklet
Derneği (ARBÖ) ise farklı ağırlık kriterleriyle
yapılan testlerde RainSport 5’e yüksek
puanlar verdi. Almanya’nın Papenburg
kentindeki test pistinde Seat Ibiza V ve VW
Polo VI ile toplam 8 adet 195/55 R 16 87 H
lastiği test edildi.

ETKILEYICI PERFORMANSIYLA GÖZ
DOLDURDU
Uniroyal RainSport 5, 205/55 R16 91 V
ebatında Fin dergisi “Moottori” tarafından
gerçekleştirilen yaz lastiği testinin de galibi
oldu. Testte, Finlandiyalı pilot Pasi Piironen’in
VW Golf 8 ile test ettiği farklı lastik modelleri
arasında Uniroyal’in yaz lastiği üçüncü sırayı
aldı. Mükemmel ıslak yol tutuşu ve ıslak
fren performansının yanı sıra iyi yuvarlanma
direnci ile teste katılan 8 lastik modeli arasında
etkileyici bir performans sergiledi.

KÖPEK BALIKLARINDAN ALINAN
İLHAM
Yağmurlu havalarda ve ıslak yol
koşullarında üstün performansı ve tasarımı
ile öne çıkan Uniroyal Lastikleri, Continental
Türkiye güvencesiyle geçtiğimiz yıl Türkiye
pazarına giriş yaptı.Yağmur lastiklerinin
yaratıcısı Uniroyal, köpekbalığı derisi
teknolojisi (Shark Skin Teknoloji) sayesinde
su akış türbülanslarını önemli ölçüde
azaltarak hem güvenli hem de keyifli bir
yolculuk vaat ediyor.
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Elektromotor ve içten yanmalı motor,
830 HP toplam sistem gücü üretmek üzere
birleştirmek veya elektromotorun tek başına
çalışmasını sağlamak üzere birbirinden ayıran
Geçiş Yönetim Aktüatörü (TMA) aracılığıyla
iletişim kuruyor. Elektrikli sistem 7,45 kWsa
kapasiteli yüksek voltajlı batarya ve bir invertör
tarafından besleniyor.
ELEKTRİKLİ MENZİL
296 GTS’nin şarj edilebilir hibrit (PHEV)
sistemi, pedal tepki sürelerini sıfıra indiriyor
ve tamamen elektrikli modda (eDrive) 25
km’lik menzil sağlıyor. Otomobilin sportif
görünümüyle birleşen kompakt boyutları ve
yenilikçi dinamik kontrol sistemlerinin yanı
sıra büyük bir özenle ele alınan aerodinamik
özellikleri, çevik ve sürücünün komutlarına
anında cevap veren sürüş karakterini
beraberinde getiriyor. 296 GTS’nin modern ve
dikkat çeken tasarımı, sadelik ve işlevselliğin
mükemmel birlikteliğini yansıtan bir diğer
model olan 1963 250 LM’ye gönderme de
yapıyor. İşlevsel tasarımının yanında yolculara
konfor da sağlayan RHT (Açılabilir Hard Top)
tavan ise şık ve sportif tasarımıyla öne çıkıyor.
RHT (Açılabilir Hard Top) tavan sisteminin
hafif yapısı, kullanıcısına 45 km/s hıza
kadar sadece 14 saniyede açma veya kapama
olanağı sunuyor. Otomobilin gövdesi ile tavan
arasındaki ayrım çizgisi B direğinin üzerine
yer alıyor. Böylelikle açılabilir tavan, motorun
ön tarafına iki bölüme ayrılarak katlanıyor ve
motor bölmesinin termal dağılım özellikleri
ve tasarım dengesi de korunuyor. Bu aynı
zamanda tasarımcıların motor kapağının arka
kısmına yeni V6 motorun açıkça görülebildiği
bir pencere yerleştirmelerine de olanak
sağlıyor. Tavan açıldığında, kabin ve arka kısım
yüksekliği ayarlanabilen bir cam ile ayrılıyor.

Bu, yüksek hızlarda bile optimum yolcu
konforu sağlıyor. SF90 Stradale’de olduğu
gibi, pistte otomobilin performansından en üst
düzeyde yararlanmak isteyen müşteriler için
296 GTS, hafifletilen ve aerodinamik olarak
optimize edilen “Assetto Fiorano” paketi ile de
sunuluyor.

Porsche Türkiye’nin İlk Batarya Onarım Merkezini Açtı
Porsche, Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini Porsche Yetkili Satıcı ve Servisi Doğuş
Oto Kartal’da hizmete açtı.

P

orsche, Türkiye’de elektrikli
otomobil ekosisteminin
geliştirilmesi için yatırım
yapmaya devam ediyor. 2019
yılından bu yana geçekleştirdiği
şarj istasyonları yatırımıyla ülkemizde
elektrikli otomobiller için şarj ağı kuran ilk
otomobil markası olan Porsche, şimdi de
Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini
Doğuş Oto Kartal’da yer alan Porsche
servisinde hizmete aldı.
MALİYETİ VE SÜRESİ AZALACAK
Batarya onarım merkezi hakkında
bilgiler veren Porsche Türkiye Satış Sonrası
Hizmetler Müdürü Süleyman Bulut Ejder,
“Bu tesis diğer ülkelere de hizmet verecek
şekilde tasarlandı. Bir elektrikli araç
bataryasına, alt parçalarına kadar onarım
hizmeti verebiliyoruz.

Arıza veya kaza durumunda değişmesi
gereken bataryalar için maliyetleri azaltacak,
onarım sürelerini kısaltacağız. Porsche ekibi
olarak edindiğimiz tecrübeyle gelecekte bu tesis
Audi, Volkswagen, SEAT, CUPRA ve Skoda
markalarına da hizmet vermeyi planlıyoruz”
dedi. Bu tesiste bataryaların kullanılmayacak
parçalarının geri dönüşümüyle ilgili çalışma
başlattıklarını belirten Süleyman Bulut Ejder,
“Aynı zamanda geri dönüşüme gitmeyecek
kullanılabilir batarya modüllerinin, acil
servis araçlarımızda bataryası biten araçların
sarj edilmesi veya tesislerimizde elektrik
kesintilerinde
yararlanmak üzere
elektrik enerjisi
depolama sürecinde
kullanılmasıyla ilgili
çalışmalarımızı da
sürdürüyoruz” dedi.

3 BATARYA ONARIM MERKEZİ DAHA
KURACAK
Süleyman Bulut Ejder Porsche’nin
yatırım planları hakkında ise şunları söyledi:
“Porsche markası olarak e-mobilite dönüşüm
sürecinde hazırlıklara 2019 sonunda
müşterilerimize sunulacak şarj altyapısının
çalışmalarıyla başladık. Bu kapsamda 2020
yılında müşterilerimizin ve tüm elektrikli
araç kullanıcıları için 7.8 milyon TL yatırımla
Türkiye çapında 100 adet sarj istasyonunu
ve 320KW DC Türkiye’nin en hızlı şarj
istasyonunu kurduk. Türkiye’nin ilk batarya
onarım merkezi yatırımı dışında 2022 Yılında
da 88 AC sarj istasyonunu,
6 adet yüksek hızlı 320KW
DC hızlı sarj istasyonunu
ve 3 batarya onarım
merkezini daha hizmete
sunmayı planlıyoruz.”
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En Mantıklı Elektrikli Otomobil mi?

Gençlerin Yeni Sevgilisi

Elektrikli otomobillerin savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Buna ek olarak SUV segmentinde de
modeller görülmeye başlandı. Kona’da bunlardan biri. Peki en mantıklı elektrikli otomobil mi?

Özellikle farklı renk yelpazesiyle dikkatleri üzerine çeken 208, yeni modeliyle de gençlerin
sevgilisi oldu. İddiasını hala devam ettirebiliyor mu?

Y

eni görünümlü tamamen kapalı
ızgaraya sahip ön kısım, hem çok
modern ve hem de daha estetik.
Bu modern görünüm, otomobilin
dış tasarımda daha geniş bir duruş
vurgulamasını sağlıyor. Yeni LED gündüz
farları ile daha da geliştirilen ön kısım, KONA
Elektrik’e özgü bir özellik olan asimetrik
bir şarj portu ile tamamlanıyor ve elektrikli
sürüş hakkında güçlü bir izlenim bırakıyor.
Yeni ve daha keskin farlar, otomobilin yan
tarafına doğru dik bir şekilde uzanıyor. Yüksek
aydınlatma kapasitesine sahip bu ön farların
iç çerçevesi, artık çok yönlü reflektör (MFR)
teknolojisiyle beraber geliyor.
STANDART KONADAN ÇOK FARKLI
Daha ferah ve daha konforlu bir iç mekanla
gelen otomobilin ekranlarıyla beraber rahat
koltukları ve döşemeleri de güncellemeden
nasibini almış. Yeni KONA Elektrik, diğer
Hyundai modellerinde de kullanılan 10,25
inç dijital gösterge ile donatılırken ayrıca
isteğe bağlı olarak 10,25 inç AVN multimedya
ekranıyla da satın alınabiliyor. Ayrıca, KONA
EV’de toplam 10 adet farklı gövde rengi
sunuluyor.

T

PERFORMANSI NASIL?
KONA Elektrik, zengin donanımlar
sunan Progressive donanım paketiyle satın
alınabiliyor. Motor ve menzil olarak ise 2 farklı
alternatif ile tercih edilebiliyor. Yeni modelde
64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon,
maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve
7,6 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Baz
versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip.
Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve
9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Her
iki güç aktarma organı da 395 Nm anlık tork
sağlayarak ilk saniyeden itibaren tam güçle
sürüşü eğlenceli hale getiriyor.

asarım konusunda Peugeot
özellikle yeni modelleriyle kendini
çok aştı. Özellikle kaplan dişlerini
andıran gündüz farları, ve güçlü
aydınlatmaya sahip ana far
gurubu ön yüzde dikkatlerden kaçmıyor. Yan
bölümde dodikler otomobilin güçlü kimliğini
ortaya çıkarmış. Önden arkaya uzanan keskin
hatlar otomobile akıcı bir tasarım kazandırmış.
Arka bölümde yine aslan pençelerini andıran
stoplar, piyano siyahı bir katmanın altına
gizlenmiş. Önü kadar arkası da etkileyici
olan model, bagaj alanında da ihtiyaçları
karşılayacak kadar alan sunuyor.

ŞARJ SÜRELERİ NASIL?
Lityum iyon polimer pili (64kWh versiyonyüzde 10 ila 80 arasında) şarj etmek için
yaklaşık 47 dakikaya gereksinim duyuluyor.
KONA Elektrik, üç fazlı AC şarj istasyonlarında
veya evdeki özel bir elektrik kabiniyle 45
dakika (yüzde 80 şarj) gibi kısa sürede şarj
edilebiliyor. Ayrıca sürücüler, ICCB elektrik
kablosunu kullanarak normal ev tipi prizde
de şarj edilebiliyor. Bu ev tipi normal prizin
şarj süresi ise ortalama 28-36 saat arası olarak
veriliyor. KONA Elektrik, güvenlikte de en ileri
teknolojieri sunarak yolcularını koruyor.

KALİTE ALGISI YÜKSEK
Kokpit, bu zaman kadar üretilen B segmenti
otomobillerinin malzeme kalitesinin üstünde
bir düzeyde karşımıza çıkıyor. 3 boyutlu
gösterge paneli seçeneği algıyı başka bir boyuta
taşıyor. Orta konsoldaki multimedya sistemi
grafik anlamında başarılı. Ek olarak geri
görüş kamerasının da aynı başarıyı sunmasını
beklerdik. Vitesin önünde ve kapı iç ceplerinde
yeteri kadar alan sunulmuş.

EURO 6D STANDARTLARINDA
MOTOR
Yeni PEUGEOT 208, modern teknolojinin
nimetlerinden yararlanan ve en güncel emisyon
normlarını karşılayan Euro 6.d standardına
uygun benzinli ve dizel motor seçenekleriyle
yollara çıkıyor. BlueHDi 130hp, PureTech
100 ve 130hp ile sunulan sekiz vitesli EAT8
tam otomatik şanzıman bu sınıfta eşsiz bir
donanım olarak dikkat çekiyor. Benzinli
motor cephesinde üç farklı güç alternatifiyle
3 silindirli 1,2 litre hacimli Puretech motor
devreye giriyor: PureTech 75 S&S MT5,
PureTech 100 S&S EAT8, PureTech 130 S&S
EAT8. Dizel cephesinde ise 4 silindirli 1,5 litre
hacimli BlueHDi 130 S&S EAT8 Tam otomatik
şanzıman ile devreye giriyor. Bizim test
ettiğimiz model ise 1.2 litrelik turbo beslemeli
makineye sahipti. Tam otomatik şanzıman
maksimum verimlilik sağlarken, turbo benzinli
makine performans ihtiyaçlarına olumlu cevap
veriyordu.
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Vavacars’tan Eğlence Dolu Yıl Dönümü

İkinci el araç alım-satım online ticaret platformu VavaCars, 3’üncü yılını keyifli bir hafta
sonu etkinliğiyle kutladı.

1

4 Mayıs’ta Caddebostan sahilinde
düzenlenen açık hava etkinliğine
katılanlar; İtalyan şef Danilo’nun
servis ettiği nefis tiramisular
ve Zeynep Bastık’ın konseriyle
eğlenceli saatler geçirdi. Türkiye’de doğan
VavaCars, üç yıldır güvenli, kolay ve yenilikçi
araç alım-satımı hizmetini kullanıcılarıyla
buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin
yeni nesil ikinci el araç alım-satım online
ticaret platformu VavaCars, 3’üncü yılını, 14
Mayıs’ta Caddebostan’da düzenlenen keyifli bir
etkinlikle kutladı.

TATLILAR DANILO ŞEF’TEN!
VavaCars’ın 3’üncü yılına özel olarak
hazırlanan etkinlik tüm gün sürerken,
katılanlar birbirinden hoş sürprizlerle de
karşılaştı. Eğlenceli etkinlikte, kamuoyunun
yakından tanıdığı ünlü İtalyan şef Danilo
Zanna katılımcılara sandviç ve tiramisu servis
etti.
ZEYNEP BASTIK KONSERİ EĞLENCELİ
ANLAR YAŞANDI
Festival havasında geçen etkinlikte
katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Zeynep Bastık,
tüm sempatikliği, sahne enerjisi ve güzel sesiyle
sevenleri ile bir araya gelerek konser verdi.

Premium’un Güçlü Hali

Mercedes-Benz, yeni C serisi ile pazara oldukça iddialı girdi. Marka bu segmentte geniş ailelerin OffRoad keyfini de göz önünde bulundurarak Mercedes Benz C Serisi All-Terrain modelini ortaya çıktı.

T

asarıma baktıımızda ön bölümde
tamponlar dikkatimizden
kaçmıyor. Farklı tasarım detayları
kullanılmış. Ön ızgarada dikine
çıtalar kullanılmış. Yan bölümde
dodikler plastik çıtalarla kaplanmış. Ek olarak
kapı altlarında yer alan plastik ayrıntılar ile
otomobil araziye hazır olduğunu gösteriyor.
Arka bölümde ise bagaj kapağı üzerinde
birleşen stoplar oldukça dikkat çekiyor. Gerçek
olamayan egzoz çıkışları da arka bölüme sportif
bir hava katmış.
ŞIK VE MODERN KOKPİT
Modelin kokpitinde standart C Serisi’nden
çok büyük bir fark yer almıyor. Orta konsolda
sunulan büyük ekran oldukça dikkat çekici.
Bunun yanında dijital gösterge paneli de grafik
anlamında başarılı. 360 kamera sistemi de bu
segmentte örnek gösterilecek modellerden.
Malzeme kalitesi ve işçilik Mercedes
standartlarında. Arkada sunulan baş ve diz
mesafesi de oldukça yeterli.

GÜÇLÜ MOTOR
Modelde 204 Hp güç ve üreten benzinli
makine yer alıyor. 0-100 hızlanmasını model
7.5 saniye gibi iyi bir değerde sağlıyor. Modelin
performansı tatminkar. Hızlı vites geçişleriyle
de göz dolduruyor. Fabrika verilerine göre
model 7.5 litrelik tüketim verisine sahip.
Standart kullanımda bu rakama ulaşmak
imkansız değil. Sürüş modlarını da kullanarak
performans ve ekonomi eğrisinde beklenen
tabloyu çizebilirsini.
YALITIM NE
DURUMDA
Modeldeki yalıtım
seviyesi oldukça
iyi. Hatta kapıları
kapattıktan sonra
dışarıyla bağlantınız
tamamen kesiliyor.
Yüksek hızlarda da
durum değişmezken,
yol sesi konusunda da
model başarılı. Yumuşak
süspansiyonlara yer
verilen model, yol
tutuş konusunda da
tatminkar.
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Şehir İçi İhtiyaçlara Özel

Elektrikli otomobiller hayatımızın içine kadar girdiler. Uzun menzil yanında daha düşük
menziller sunan da var. Bu konuda MINI Cooper SE ne kadar başarılı?

M

INI, günümüze kadar
hep ikonik tasarımlar
ile karşımıza çıktı. 3
kapılı olarak gelen model
ön yüzde oldukça şirin
görünüyor. Motor kapağının üzerindeki Scoop
sadece görüntü olsa da, plaka altında büyük
hava girişleri mevcut. Yan bölümde oldukça
sade tasarımı olan model, arka bölümde de
elektrik logosu ve hardal rengi şeritler dikkat
çekiyor.

DAHA MODERN
KOKPİT
Kokpitte daha modern
bir hava hakim. Ortadaki
büyük ikonik saat yerini
dijital bir göstergeye
bıraktı. Direksiyonun
arkasındaki ekranda oldukça şık görünüyor.
Kokpitte kullanılan malzeme kalitesi ve işçilik
oldukça başarılı. Açılabilir cam tavan ve geniş
camlarıyla ferah bir kokpit sunuluyor.
ELEKTRİĞİN GÜCÜ
Modelde 36.2 kWh gücünde bir pil
kapasitesi konumlandırılmış. Bu pil ile model
184 Bg güç ve 270 Nm tork değeri üretiyor.
Model 0-100 hızlanmasını 7.1 saniyede
tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 150
Km/s hız ile sınırlandırılmış. Model 50 kWh
kapasiteli dolum noktasıyla 0’dan %80’e
30 dakikada doldurabiliyor. 11 kWh dolum
noktasıyla ise model 2.5 saatte şarj olabiliyor.
Evden şarj etmek isterseniz 6 saat beklemeniz
gerekecek. Hızlı şarj ile günümüz fiyatlarında
115 liraya deponuzu doldurabiliyorsunuz.
Standart şarj noktalarında bu fiyat size 70 lira
olarak yansıyor. Evden şarj ettiğinizde ise bu
fiyat 50 TL’ye düşüyor.
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Ne Kadar Ekonomik

Hyundai’nin B-SUV segmentindeki yeni oyuncusu Bayon, 1.0 litrelik motoruyla ne kadar
ekonomik? Yakından inceledik.

B

ayon, 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.

KOKPİT ÇOK TANIDIK
Otomobilin kokpiti, i20 modeliyle büyük
oranda benzerlik taşıyor. Bolca eşya gözüne
yer verilen model, malzeme kalitesi anlamında
da tatminkar. ç mekanda 10,25 inç dijital
göstergeye ve yine 10,25 inç bilgi eğlence
ekranına sahip otomobilde donanıma göre
8 inçlik bir ekran daha bulunuyor. Ayrıca,
otomobilin kokpitinde, kapı kollarında ve
saklama ceplerinde iç mekanı şıklaştıran LED
ortam aydınlatması da bulunuyor. Otomobil,
üç farklı iç mekan rengi ile satışa sunulacak.
Tamamen siyah, koyu-açık gri ve koyu gri ve
yeşil dikişli döşemelerle beraber sürücünün iç
mekana odaklanmasını sağlayacak sakin bir
atmosfer sunuluyor.
HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?
BAYON’da sunulan 48V hafif hibrit
teknolojisi, 100 ve 120 beygir güçleriyle
seçilebiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan
bu teknoloji, 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman
(6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman
(7DCT) ile satın alınabiliyor. 1.0 litrelik T-GDi
motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif
hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor.

Hem manuel hem de DCT ile kombine
edilen bu seçenek, Eco, Normal ve Sport olmak
üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON’da
beş ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84
PS’lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik
şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik
motorlar da var.

