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Yeni Dacia Sandero
şekil değiştirdi

Yeni Dacia Sandero ise mart
ayında 134 bin 900 TL’den
başlayan lansman fiyatlarıyla
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Yeni Opel sade, yalın, modern tasarımı ve
fazlalıklardan arındırılmış marka kimliğiyle
ayrışıyor. Yeni Opel’in yollardaki ilk temsilcisi
olan Opel Crossland ise şık tasarımı,
esnek kullanım özellikleri ve ileri teknoloji
donanımları ile ön plana çıkıyor.
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü
olduğu BMW, bugüne kadar ürettiği en güçlü
ve performanslı seri üretim modeli olan Yeni
BMW M5 CS’i, 635 bg’lik motoru ve olağanüstü
sürüş deneyimiyle yılın ikinci çeyreğinden
itibaren Türkiye’de yollarla buluşturmaya
hazırlanıyor.
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Porsche 911 ailesinin en yeni üyesi GT3
tanıtıldı. Porsche’nin yarış pistlerindeki
deneyimini günlük kullanıma aktardığı 911
GT3, gelişmiş aerodinamik özellikleri ve yüksek
performansıyla sıra dışı bir sürüş deneyimi
sunuyor.
Yeni Dacia Sandero tanıtıldı. Yeni nesille
birlikte dizel motora da son veren model,
benzinli ve LPG’li seçenekleriyle satışa
sunulacak. Ayrıca otomatik tarafında da
X-tronic şanzıman eşlik edecek.
Yeni nesil HR-V, Honda, e:HEV logosunu
taşıyan en yeni modeli olarak yollara çıkıyor.
Yeni nesil HR-V, Avrupa’da 2021 yılının
sonunda satışa sunulacak.

Yeni Citroën C3 Aircross sahip olduğu
niteliklerden hiçbir şey kaybetmeden olgunlaştı,
yeni bir ön tasarım kazandı. Eğim İniş Asistanı
özelliğine sahip Grip Control® gibi gelişmiş
teknik çözümleriyle üstün yol yeteneklerini ve
bununla birlikte çok yönlü SUV özelliklerini
koruyor.

KÜNYE

Audi, Q model ailesinin beğenilen
üyelerinden Q5 Sportback, tamamen
yenilenmiş
haliyle yılın
ikinci çeyrek
döneminin
sonunda
Türkiye’de.
Otomobilden Gazetesi’nin 289’uncu sayısını
keyifle okumanız dileğiyle.
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Buhar makinesine talep yüksek
Alman devi Karcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, online satışlarda 10 kat artış
yakaladıklarını belirtti. Pandemi ile buharlı temizlik makinelerine olan ilginin ise satışlarına, yüzde
1.000 oranındaki tarihi bir artışla yansıdığını aktaran Gökmen, buharlı temizlik makineleri ile
Türkiye’de 120 binin üzerindeki haneye girdiklerini bildirdi.

A

lman devi Karcher Türkiye
Genel Müdürü Gökhan Gökmen,
2021 yılında profesyonel iş
kolundaki marka bilinirliği ve
pazardaki lider konumlarını
sağlamlaştırdı. Türkiye’de özellikle son 5 yıldır
atağa geçtiklerini söyleyen Gökhan Gökmen
“Ev&bahçe ve profesyonel alana yönelik
ürünlerimizle Türkiye’de başarılı bir gelişme
gösteriyoruz. Türkiye ciromuzun yüzde 75’i
profesyonel ürünlerimizden, yüzde 25’i ev &
bahçe ürünlerinden oluşuyor” dedi.

ONLİNE SATIŞ KANALINA İLGİ BÜYÜK
Pandemi süreci ile birlikte tüketicilerin
online alışverişe çabuk adapte olduğunu
söyleyen Gökhan Gökmen, “Biz daha
önceden online satışların ağırlık kazanacağını
öngörmüştük ve özellikle online satış
kanallarındaki etkinliklerimizi artırmıştık.
Pandemi sürecinde ise Türkiye’de online satış
ciromuz olağanüstü bir artışla 10 katına çıktı.
Kärcher Türkiye’nin toplam cirosundaki online
satışlarımızın ciro payı yüzde 4’e ulaşmış
bulunuyor” dedi.

SALGINLA BİRLİKTE TALEP ARTTI
Pandemi dönemi ile hijyen ve temizliğin
farklı kavramlar olduğu bilincinin artmasıyla
özellikle buharlı temizlik makineleri
satışlarında ciddi artış kaydettiklerini belirten
Gökmen, şu bilgileri verdi: “Evlerde sağlık
açısından en önemli konu hijyeni sağlamak.
Pandemi sürecinde temizlik ve hijyenin farklı
kavramlar olduğunu anlatan tüketicilerimize
yönelik çalışmalarımız oldu. Kärcher buharlı
temizlik makinelerine olan ilgi de virus ve
bakterileri yüzde 99.99 oranında öldürüyor
olması nedeniyle önemli ölçüde arttı. Şu an
Türkiye’de sayıları 120 bin’in üzerindeki hanede
buharlı temizlik makinelerimiz bulunuyor.
Buharlı temizlik makineleri satışlarımızda bir
devrim yaşandı diyebiliriz, yüzde 1000 artış
kaydettik. Sadece evlerde değil hastaneler,
oteller, AVM’ler, metrolar ve fabrikalarda da
kullanılıyor, hijyen sağlıyor, hızlı ve ekonomik
olması nedeniyle de tercih ediliyor. Genel
anlamda satışlarımız ise 2020 yılında TL
bazında yüzde 45 oranında arttı.”

“ÜRÜNLERİMİZİN KARABORSADA
SATILDIĞINI TESPİT ETTİK”
Pandemi sürecini sömüren bir firma
olmadıklarını aktaran Gökmen. Buna rağmen
hijyenin öneminin arttığı pandemi sürecinde
bazı fırsatçıların buharlı temizlik makinelerini
karaborsadan normal fiyatının 4 – 5 katı ile
satışa çıkardıklarını gördüklerini söyledi.
Gökmen hukuki süreci hemen başlattıklarını
ve tüketicilerin haklarını korumak için
bir avukat ordusu ile mücadele ettiklerini
söyleyerek şu bilgileri verdi: “Buharlı temizlik
makinelerimizin karaborsada, çok yüksek
fiyatlarla satılarak tüketicilerin kandırıldığını
öğrenince hukuki mücadelenin dışında,
insanları bilgilendirmeye yönelik uyarıcı ilan
çalışmaları yaptık. Tüketicilerimize ürünün
gerçek fiyatını bildirerek bunun üzerindeki
fiyatla satış yapanlardan kesinlikle ürünlerimizi
almamaları konusunda bilgilendirdik. Bu
çalışmalarımız sonucunda tüketicilerden çok
olumlu tepkiler aldık. Sağladığımız bu güven
bağıyla marka bilinirliğinde 1 yılda 5 – 6 yıllık
yol aldığımızı söyleyebilirim.”

B

Yaşam kalitesi için yapay zeka

u yıl ilk kez verilen GREEN
FUTURE ödülü, festivalin
GREEN AWARDS etkinliğinin
bir parçası olarak çevreye
uyumlu kentleşmeyi teşvik
ederken, aynı zamanda yaşam kalitesi ve
kentsel altyapıların iyileştirilmesine katkı
sağlayan proje ve kişilere veriliyor. İlk ödül,
şehirlerden sosyal medya paylaşımlarını
ve yerel haberleri toplayarak analiz eden
bir algoritma geliştiren Zencity’ye verildi.
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler
Departmanı tarafından 2018 yılında yapılan
“Dünya Kentleşme Beklentileri” araştırması
sonuçlarına göre, bu
yüzyılın ortalarına
kadar insanların üçte
ikisinden fazlasının
şehirlerde yaşayacağı
tahmin ediliyor.

Ayrıca 2030 yılında, dünya çapında 43 mega
kent olması da BM’in öngörüleri arasında
bulunuyor. Bu kapsamda şehirlerde yaşamı
olabildiğince çevre dostu ve sosyal olarak
mümkün kılmak, bu on yılın en önemli
görevlerinden biri olarak görülüyor.
İLK GREEN FUTURE ÖDÜLÜ
ZENCİTY’YE
GREEN AWARDS kapsamında verilen
özel bir ödül olan ve geleceğin şehirleri
için sürdürülebilir teknoloji fırsatlarını
değerlendiren GREEN FUTURE ödülünde
adaylar, enerji, su, hareketlilik, inşaat ve yaşam,
dijitalleşme, emniyet ve güvenlik, kaynaklar
alanlarındaki projelerini sundular. Aynı
zamanda GREEN AWARDS ödülünün de jürisi
olan, WWF, Deutsche Bahn, Alman Ekonomik
Araştırma Enstitüsü (DIW) temsilcileri
ve GREEN BERLIN moda markasıyla

özdeşleşen rap sanatçısı Marteria tarafından
yapılan değerlendirme neticesinde, ödüle
Zencity layık görüldü. Ödül, GREENTECH
FESTIVAL’in kurucularından G, Nico
Rosberg ve Marco Voigt, CEO Judith
Kühn ve Audi Kıdemli Başkan Yardımcısı
Henrik Wenders tarafından Zencity Kentsel
Politikalar ve Ortaklıklar Direktörü Assaf
Frances’e verildi.
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Yeni Dacia Sandero şekil değiştirdi
Yeni Dacia Sandero tanıtıldı. Yeni nesille birlikte dizel motora da son veren model, benzinli ve LPG’li
seçenekleriyle satışa sunulacak. Ayrıca otomatik tarafında da X-tronic şanzıman eşlik edecek.

Y

eni Dacia Sandero tanıtıldı.
Yeni Dacia Sandero ile birlikte
marka bu segmette dizel motor
serüvenine son vermiş oldu.
Yeni modeller oldukça zengin
donanımla birlikte geldi. Renault Grubu’nun
CMF-B platformunda üretilen modeller;
aralarında X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı
sistemi, kablosuz Apple Car Play ve elektrikli
park freninin de bulunduğu birçok yeniliği de
beraberinde getirdi. Yeni Sandero Stepway
lansmana özel 160 bin 900 TL’den başlayan
fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Sandero ise mart
ayında 134 bin 900 TL’den başlayan lansman
fiyatlarıyla showroomlardaki yerini alacak.
HİKÂYE YENİ BAŞLIYOR
Renault Mais Genel Müdürü Berk
Çağdaş, yenilenen Sandero ailesinin Dacia
markası için yeni ve daha güçlü bir hikayenin
başlangıcı olduğunu dile getirdi. Çağdaş,
“İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, hepimize
hayatımızda gerçekten nelerin önemli
olduğunu hatırlatan bir dönem oldu. Geleceğin
mobilitesi bizi daha sürdürülebilir tüketime,
temel ihtiyaçlara ve gerçekten önemli olana
yönelmeye davet ediyor. Yeni Sandero ve yeni
Sandero Stepway de işte bu temellere bağlı
kalarak tüketicilerin gerçekten ihtiyacı olan her
şeyi sunmak üzere tepeden tırnağa yenilendi.
Yeni tasarımıyla daha dinamik ve modern bir
görünüm kazanan Sandero ailesinde konfor,
güvenlik ve teknoloji özellikleri de artırıldı”
ifadelerini kullandı.

X-TRONIC ŞANZIMAN VE AÇILABİLİR
CAM TAVAN GELDİ
Renault Grubu’nun bilgi birikiminden
yararlanarak CMF-B platformunda üretilen
modeller, X-tronic şanzıman, elektrikli açılır
cam tavan ve kablosuz Apple CarPlay gibi
birçok yeniliği de beraberinde getirdiğini
belirten Çağdaş, şunları aktardı: “Yeni Sandero
ailesiyle Dacia olarak yeni bir segmentte de yer
alacağız. Yeni Sandero B-HB segmentinde de
rekabet etmeye devam ederken, yeni Sandero
Stepway ile artık B-SUV segmentinde de söz
sahibi olacağız. SUV ruhunu artık daha da
fazla hissettiren yeni Sandero Stepway’in bu
segmentin en önemli oyuncularından biri
olmasını hedefliyoruz. Sandero ailesinin yer
aldığı B segmenti oldukça dinamik ve rekabet
seviyesi yüksek. B-HB segmenti 2020 yılında
toplam binek pazarından yüzde 12,1 pay
aldı. Türkiye’de B-SUV segmenti ise, 2015’te
toplam binek otomobil pazarından yüzde
1,5 pay alırken, 2020’de bu oran ciddi bir
artış göstererek yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.
Yenilenen modellerimizde Türkiye pazarı
için böylesine önemli segmentlerde iddialı bir
şekilde yer alarak genel marka performansımızı
daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

7 FARKLI RENK SEÇENEĞİ OLACAK
Yeni Sandero ve Sandero Stepway’de yedişer
farklı renk seçeneği sunuluyor. Yeni Sandero
Stepway’in lansman rengi olan Atacama
Turuncu, modelde ilk kez kullanılıyor. Yeni
Sandero’da ise Ayışığı Gri, üçüncü nesille
birlikte ilk kez renk skalasına katıldı. Yeni
Sandero, donanım seviyesine ve opsiyona göre
2 adet 15 inç ve bir adet 16 inç, yeni Sandero
Stepway ise 2 farklı 16 inç jant seçeneği ile
sunuluyor.
İÇ MEKAN DUSTER’DAN TANIDIK
Ayrıca yeni Sandero ve Sandero Stepway’in
iç mekanı da dış tasarıma paralel olarak
yenilendi. İç mekanda direksiyon haricinde
tüm öğeler değişirken, derinlik ayarlı ve elektrik
takviyeli hale gelen direksiyon daha yüksek bir
sürüş konforu sunuyor. Yenilenen Sandero ve
Sandero Stepway, tüketicilerin her seviyedeki
ihtiyacına cevap veren 3 farklı multimedya
sistemi de bulunuyor.
LPG’Lİ SEÇENEĞİ DE VAR
Yeni Sandero ve Sandero Stepway,
tüketicilere zengin ve verimli bir motor
yelpazesi sağlarken, ilk kez sunduğu X-Tronic
şanzımanla sınıfının ulaşılabilir otomatik vites
seçeneğini getiriyor. Euro 6D-Full standardına
uygun motorlardan 90 beygir güce sahip
turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel
ya da X-Tronic şanzımanla geliyor. Bugüne
kadar başarısını kanıtlayan, turbo beslemeli
100 beygir gücündeki ECO-G LPG motor
seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla sahip
olunabiliyor. B segmentindeki tek fabrika
çıkışlı LPG seçeneği olma özelliğini sürdüren
bu motorla Sandero ailesi, binek pazarında
en düşük yakıt tüketim maliyetlerinden birini
tüketicilerle buluşturuyor. 5 ileri manuel
şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe
motor ise yalnızca yeni Sandero’da bulunuyor.
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Yeni Megane Sedan prestiji daha ileriye taşıyor
OYAK Renault Otomobil Fabrikaları bantlarından inen, üretim, ihracat ve satış rakamlarıyla
büyük bir başarıya imza atan Megane Sedan yenilendi. Yeni araç, 198 bin 100 liradan başlayan
fiyatlarla satışa sunuldu.

2

016’daki lansmanından bu yana
büyük beğeni toplayıp 200
binden fazla satış adetine ulaşan
Renault’nun amiral gemisi
modellerinden Megane Sedan
yenilendi. Bursa’daki OYAK Renault Otomobil
Fabrikaları’nda üretilip 30’a yakın ülkeye ihraç
edilen ve 2020 sonu itibarıyla Türkiye’nin en
çok satan ilk 3 otomobilinden biri olan Megane
Sedan, daha şık ve rafine tarzıyla görücüye
çıkıyor. En yeni teknolojilerle donatılan Yeni
Megane Sedan’da konfor ve güvenlik artırıldı.
10.2 inç gösterge paneli ve Renault EASY LINK
multimedya sistemine sahip 9.3 dikey ekran ile
iç mekan modernize edildi. Yeni sürüş destek
sistemlerinin yanında 1.0 TCe benzinli motor
ise verimli ve konforlu bir sürüş sağlıyor.
YÜZDE 33’LÜK PAYA SAHİP
2016 yılının Ekim ayında lanse ettikleri
Megane Sedan’ın Türk tüketicisi tarafından
büyük bir beğeniyle karşılandığını ifade eden
Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş,
“2017’de Otomotiv Gazetecileri Derneği
tarafından Türkiye’de Yılın Otomobili
Ödülü’ne layık görülmesi ve lanse edildiği
günden bu yana ulaştığı 142 bini aşkın
satış adedi, otomobilin başarısını ortaya
koyuyor. Bursa’daki OYAK Renault Otomobil
Fabrikaları’nda Türk işçisi ve mühendisinin
ellerinden çıkan Megane Sedan, 2020’de
Türkiye’nin en çok satan üç otomobilinden biri
oldu. 2020 sonu itibarıyla C-Sedan segmenti,
ülkemiz binek otomobil pazarından yüzde 33
pay alıyor. Böylesine önemli bir segmentte
satılan her 5 araçtan biri olma özelliğini taşıyan
Megane Sedan, yenilenen yüzüyle birlikte 21
yıldır aralıksız devam eden binek otomobil
pazarı liderliğimizi geleceğe taşımak için
önemli kozlarımızdan olacak” dedi.
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SÜRÜŞ DENEYİMİ
Megane Sedan, sürüş deneyimini daha
güvenli ve konforlu hale getiren yeni sürüş
destek sistemleriyle birlikte geliyor. Stop & Go
özellikli (ACC) Adaptif Cruise Control, öndeki
araç ile aradaki mesafeyi koruyarak hızlanma
ve frenlemeyi düzenliyor. (AEBS) Aktif Acil
Fren Destek Sistemi, tehlike anında sürücüyü
uyarırken, sürücü tepki vermekte geciktiği
takdirde frenleri devreye sokuyor. (RCTA)
Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise aracın
arkasındaki engelleri algılayarak sürücüyü
uyarıyor.

MOTOR GAMINA 1.0 TCE EKLENDİ
Otomobilde farklı müşteri kullanımlarına
göre adapte edilmiş ve son emisyon seviyesi
olan Euro 6D standardı tarafından belirlenen
yeni yönetmelikler ile uyumlu daha geniş bir
motor gamı bulunuyor. Yakıt tüketimini ve
CO2 emisyonlarını azaltmak için optimize
edilmiş, tamamen yenilenen 1.0 TCe direkt
enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir ve
manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. 1.3 TCe
benzinli motor ise 140 beygir 6 vitesli manuel
şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı
otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor.

Yeni Megane Sedan ayrıca 1.5 Blue dCi motor,
115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve
7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman
ile sunuluyor.
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SUV’un lideri dizeli bitirdi
Nissan Qashqai yeni yüzüyle sahneye çıktı. Yeni nesliyle 3’üncü jenerasyona geçiş yapan model,
baştan aşağı yenilendi. Artık dizel motora da son veren marka, benzinli ve hibrit motorlarla dikkat çekti.

J

apon otomotiv üreticisi Nissan’ın
c-segment SUV modeli Qashqai
yenilendi. Üçüncü nesli ile yollara
çıkmaya gün sayan otomobil,
Nissan’ın yeni marka kimliğine
büründü. 2007 yılından bu yana Avrupa’da
3 milyon adet satılan Qashqai, öncüsüne
göre daha büyük boyutları ile dikkat çekiyor.
Aracın boyu 35 mm artarken, yüksekliğinde
10 mm, genişliğinde de 32 mm kadar artış
yaşandığı belirtiliyor. Dingil mesafesi de artan
Qashqai’nin arka koltuk yolcularının diz
mesafesinde ise 28 mm kadar artış kaydedilmiş
durumda. Aradın bagajında da 50 litrelik artış
yaşandığı açıklandı. Nissan’ın ‘V-Motion’ adını
verdiği ızgaranın domine ettiği ön yüzde, çift
parçalı C formundaki far tasarımı da dikkat
çekiyor. Yapılan açıklamaya göre 11 farklı dış
renk ile satın alınabilecek yeni Qashqai’de,
farklı tavan rengi de sunuluyor. Bu sayede 16
farklı renk kombinasyonu aracın yenilikleri
arasında yer alıyor. Qashqai’nin jant ölçülerinde
de nesil değişimi ile birlikte artış yaşandı.
20 İNÇ JANT SEÇENĞİ
Artık en üst versiyonda 20 inch jantlar
alınabilecek. Güncel versiyonda en fazla 19
inch boyutunda jant ölçüsü sunuluyordu.
Qashqai’nin dikkat çeken yenilikleri arasında
iç mekanı da bulunuyor. Öncüsüne göre daha
modern bir tasarım ve kaliteli malzemelere
kavuşan kokpitte, tablet formundaki
multimedya ekranı dikkat çekiyor. Juke
modelinden tanıdık 9 inch boyutundaki
ekranın çözünürlüğünün ise yerini aldığı
modele göre daha yüksek olduğu görülüyor.

Online servislerin entegre edildiği yeni
Qashqai’de, Google street view, Android Auto
ve kablosuz Apple CarPlay gibi teknolojiler de
bulunuyor. Otomobilin bir diğer yeniliği de
dijital gösterge ekranı. 12.3 inch boyutundaki
bu ekranın, sürüş bilgileri, navigasyon,
multimedya bilgilerini sürücüye yansıtabildiği
belirtildi. Yeni Qashqai’de 10.8 inch boyutunda
head-up display ekranı da yer alıyor. Böylece,
aracın sürüş bilgileri ön cama yansıtabiliyor.
İç mekanda dikkat çeken bir diğer farklılık
ise değişen direksiyon simidi ile otomatik
şanzıman kolu olarak görülüyor. Konvansiyonel
şanzıman kolu yerine, joystick tipi kolun tercih
edildiği açıklanıyor.
BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ
Yeni Qashqai’de motor seçenekleri de
elden geçirilmiş durumda. Yapılan açıklamaya
göre, Qashqai’de artık dizel motor satışa
sunulmayacak. Araçta 1.3 litre DIG-T turbo
benzinli motor ve 1.5 litre hibrit güç seçenekleri
yer alıyor. 1.3 litrelik motorun 12 volt hafif
hibrit sistem ile donatılması ise aracın
yenilikleri arasında yer alıyor.

Yarı hibrit versiyonun aracın toplam
ağırlığını 22 kg kadar artırdığı fakat CO2
salınımını 4g/km kadar düşürdüğü açıklanıyor.
Söz konusu ünite, tercihe göre 138 beygir
ve 156 beygir güç sunarken, 270 Nm tork
değeri sunuyor. Önden çekişli olarak üretilen
Qashqai’de, en üst versiyon yarı hibrit motorda
dört tekerlekten çekiş sistemi sunulacak. Bu
versiyonlarda 19 inch çaplı jantlara kadar
torsiyon çubuklu arka süspansiyon sistemine
yer verilirken, dört tekerlekten çekişli veya 20
inch jantlara sahip seçeneklerde ise bağımsız
arka süspansiyon kullanılıyor.Araçta CVT
otomatik şanzıman da opsiyon olarak yer
alıyor.1.5 litrelik hibrit ünitenin ise 184 beygir
güç ve 330 Nm tork değeri sunduğu kaydedildi.
‘e-Power’ isimli bu motorun sadece önden
çekişli versiyonlarda yer alacağı da verilen
bilgiler arasında.
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Elektrikli araçlarda güvenli bakım onarımın püf noktaları
BorgWarner çatısı altında bulunan ve otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik
çözümler geliştiren Delphi Technologies, elektrikli araçlar konusundaki geleceğin fırsatlarını
satış sonrası dünyasına sunmaya devam ediyor.

D

elphi Technologies, elektrikli
araçlar dünyasındaki fırsatları
göstermeyi sürdürüyor. Hem
bilgilendirme çalışmaları hem
de satış sonrası sektörüne
verdiği eğitimlerle bu alandaki öncü rolü
üstlenen Delphi Technologies, elektrikli
araçların kullanım süresine bağlı olarak artacak
olan bakım ve onarım gereksinimlerine de
dikkat çekiyor. Delphi Technologies’ten yapılan
bilgilendirmeye göre; 2018 yılında yüzde 65
artan küresel elektrikli araç satışlarının 2019
yılında yüzde 9 gerilediği, fakat 2020 ile
birlikte küresel salgının yarattığı hassasiyetlerin
de etkisiyle, tekrar büyüme eğilimine girdiği
görülüyor. Avrupa’ya bakıldığında devlet
teşviklerinin etkisiyle elektrikli araç pazarı
yüzde 25 artarken, Çin’de satın alma vergisine
muafiyet uygulanarak satışların canlanması
hedefleniyor. ABD’de ise Kaliforniya eyaletinde
2035 yılına kadar yeni benzinli ve dizel
motorlu binek otomobillerin satışına getirilen
yasağın, diğer eyaletlere de örnek oluşturması
bekleniyor. Araç üreticilerinin 2022 yılına
kadar tahmini 450 yeni modeli daha sunmayı
planladığı ifade edilirken, önümüzdeki 10 yıl
içerisinde ise elektrikli araçlara olan talebin
güçlenmesi sonucu ürün çeşitliliğinin daha
da artması bekleniyor. Uluslararası Enerji
Ajansı’nın çalışmalarına göre ise, dünya
çapındaki elektrikli araç filosunun 2030 yılında
245 milyon adede, yani bugünün 30 katından
fazlasına ulaşacağı öngörülüyor.

KULLANILMIŞ ELEKTRİKLİ
ARAÇLARIN DA BAKIM İHTİYACI VAR
Delphi Technologies; yoğun olarak
ortalama 20 yılın altındaki geçmişe sahip
hibrit ve elektrikli araçlar için, bakımonarım gereksinimlerinin giderek arttığına
vurgu yapıyor. Örneğin fren ve direksiyon
sistemlerinin bakımı ile arıza sinyalleri veren
sensörler için ihtiyaç duyulan bakımlar,
günümüzde artık daha da önem kazanıyor.
Fakat yüksek voltaja sahip bataryalı araçlardan
doğabilecek tehlikelere maruz kalacağını
düşünen birçok servis, bu alandan uzak
durmayı sürdürüyor. Delphi Technologies ise
teknisyenlerin, temel tehlikeleri öğrenerek ve
bunların üstesinden gelmek için gereken bilgiyi
edinerek, hibrit ve elektrikli araçlar üzerinde
güvenle ve yetkin bir şekilde çalışabileceğini
gösteriyor. Bu kapsamda yüksek voltajlı batarya
konusu, bakım-onarımda aşılması gereken en
önemli konu olarak öne çıkıyor. Elektrikli araç
bataryaları; 201,6 Volt’tan 351,5 Volt’a (PHEV)
kadar uzanan voltaj seviyeleriyle, içten yanmalı
araçlardaki 12 voltluk araç aküsünden çok daha
yüksek bir gerilimle çalışıyor. DC (direkt şarj)
batarya takımı içerisinde; batarya paketinden
motor kontrol ünitesine ve elektromotora
uzanan, eşit derecede tehlikeli yüksek voltajlar
taşıyan
birçok
kablo
bulunuyor.

GÜVENLİ BİR BAKIM İÇİN YAPILMASI
GEREKENLER
Tüm bu endişe verici unsurlara karşın doğru
prosedürler izlenerek riskler azaltılabiliyor.
İlk olarak teknisyenlerin elektrik çarpmasına
karşı koruma sağlamak adına CAT 0 1000V
dereceli yalıtımlı eldivenler, yalıtımlı botlar
ve paspaslar dahil olmak üzere doğru kişisel
koruyucu ekipmanları kullanması öneriliyor.
Ayrıca elektrikli aracın, uygun yüksek voltaj
uyarı tabelalarıyla birlikte kordonlu bir alanda
emniyete alınması gerekiyor. Yine fren değişimi
gibi son derece basit ve rutin işlemlerin
öncesinde de, teknisyenlerin önce araç
güvenliğini sağlaması gerekiyor. Bu kapsamda
servis fişi veya izolatör anahtarının çıkarılması,
ardından güvenli
bir yere kaldırılarak
yüksek gerilimli
batarya bağlantısının
kesilmesi tavsiye
ediliyor.

Renault Vitesco’nun aktüatörünü kullanacak
Renault, otomatik teknolojili şanzımandaki vites değişikliklerini kontrol altına almak için
Vitesco Technologies’in elektrikli aktüatörünü kullanacak. Modül, ilk etapta uluslararası
pazarlarda satılan Clio, Megane, Arkana ve Captur gibi arabalara entegre edilecek.

C

ontinental AG Güç Aktarma
Organları Bölümü çatısı altında
faaliyet gösteren Vitesco
Technologies, yüksek teknoloji
elektronikleri alanındaki
uzmanlığını ve yenilikçi gücünü bir kez daha
ortaya koydu. Renault E-Tech platformlarının
özel hibrit şanzımanında vitesler, Vitesco
Technologies tarafından üretilen bir
aktüatör modülü ile değiştiriliyor. Modül ilk
etapta Renault’nun Clio, Mégane, Arkana
ve Captur modellerine entegre edilecek.
Tahrik sisteminin elektrifikasyonu, temiz,
emisyonsuz ve verimliliği yüksek bir mobilite
için önemli bir teknolojik atılım olarak
nitelendiriliyor. Modern tahrik teknolojileri
ve elektrifikasyon çözümlerinin önde gelen
uluslararası üreticisi Vitesco Technologies
için bu, büyük çaplı seri üretimde yeni bir
teknolojinin uygulanması anlamına da
geliyor.

DÜŞÜK EMİSYON AVANTAJI
Şanzıman elektrifikasyonu için üretilen
aktüatör modülü, son kullanıcı için hibrit
araçları daha cazip hale getirirken, CO2
tasarrufu konusunda da hibrit teknolojisini
daha yüksek bir noktaya taşıyor.

Vitesco Technologies Elektronik
Kontrol Başkan Yardımcısı Wolfgang
Breuer, “Şanzıman elektrifikasyonu, düşük
CO2 tüketen taşıtların pazara sunulmadan
önce uygun fiyata getirilmesinde kilit
bir rol oynayabilir. Deneyimli bir seri
üretim tedarikçisi olarak artık endüstriyel
ölçekte üretime başlayabileceğiz. Vitesco
Technologies, şanzıman kontrol ünitelerinin
üretiminde dünya çapında lider bir konuma
sahiptir. Renault’un verdiği sipariş, hibrit
tahrik pazarındaki konumumuzu daha da
sağlamlaştırıyor” diye konuştu.
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BMW’in en güçlü sedanı: Yeni M5
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, bugüne kadar ürettiği en güçlü ve
performanslı seri üretim modeli olan Yeni BMW M5 CS’i, 635 bg’lik motoru ve olağanüstü sürüş
deneyimiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de yollarla buluşturmaya hazırlanıyor.

K

Yeni BMW M5 CS’de kullanılan kaput, dış
ayna kapakları, arka rüzgarlık, arka difüzör,
M Power motor bölmesi kapağı ve susturucu,
otomobilin performansını doğrudan etkileyen
ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan karbon
fiber takviyeli plastikten üretildi.

100 KM İÇİN 3 SANİYE YETİYOR
İncelikli bir çalışmanın sonucunda ortaya
çıkan hafif tasarım, Yeni BMW M5 CS’in, BMW
M5 Competition’a göre yaklaşık 70 kilogram
daha hafif olmasına imkan tanıyor. Yeni BMW
M5 CS, düşük ağırlığı sayesinde 0-100 km/s
hızlanmasını yalnızca 3 saniyede tamamlarken,
elektronik olarak sınırlandırılan 305 km/s
maksimum hıza ulaşabiliyor.

4 ÇEKER MODU DA VAR
Yeni BMW M5 CS, arzu edilen sürüş
özelliklerinin seçilebilmesi için hem M
xDrive sisteminin hem de tüm dinamik sürüş
bileşenlerinin ayrı ayrı yapılandırılabilmesine
olanak tanıyor. M xDrive sisteminin arka
tekerleklere olan güç transferi, otomobile
olağanüstü bir çeviklik katarken, güç
dağılımı ise ön ve arka tekerlekler arasında
değiştirebiliyor. Ayrıca, daha fazla sürüş
özelliğinin seçilebilmesi için DSC sisteminin
tepkileri ayarlanabiliyor. Sürücüler, 4WD ve
4WD Sport’un yanı sıra arkadan çekiş için 2WD
modu sayesinde seçim özgürlüğü sunan Yeni
BMW M5, önceki nesillerde yer alan saf sürüş
özelliklerinin tamamından faydalanılabilmesine
imkan sağlıyor. Değişken Amortisör Kontrolü
(VDC) sisteminde sunulan COMFORT, SPORT
ve SPORT + modları sayesinde sürücüler,
günlük kullanımdan, yüksek performanslı pist
sürüşüne kadar birçok farklı sürüş seçeneğine
sahip oluyor.

ısa zaman önce tanıtılan Yeni
BMW M3 CS, BMW M4 CS ve
BMW M2 CS’den sonra BMW
M5 CS, M model ailesinin en
tepe noktasında yerini almaya
hazırlanıyor. BMW’nin sınırlı sayıda üreteceği
Yeni BMW M5 CS, lüks görünümüyle birleşen
çarpıcı ve sportif performansıyla standartları
yeniden belirliyor. Yeni BMW M5 CS’in 4.4
litrelik TwinPower V8 motoru, 6000 devirde
635 bg güç ve 1800-5950 devir aralığında 750
Nm tork üreterek modelin BMW M tarihindeki
en güçlü model olmasını sağlıyor. Drivelogic
sekiz ileri M Steptronic şanzıman ve M xDrive
dört tekerlekten çekiş sistemi Yeni BMW M5
CS’in muazzam gücünü yola aktarmasında
yardımcı olurken, saf sürüş performansı
isteyenler içinse yalnızca arkadan itiş modu
sunuyor.

20 İNÇ’LİK JANTLAR
Karizmatik görünümlü “M5 CS” amblemleri,
BMW Böbrek Izgara’sı, havalandırma kanalları
ve bagaj kapağında yer alırken, 20 inçlik M
alaşım jantlar ise Altın Bronz
rengiyle modelin sportif
tasarımını güçlendiriyor.

BMW Laser farların L şeklindeki ışıkları,
kısa huzme, uzun huzme veya karşılama ışığı
açıldığında beyaz yerine sarı renkte yanarak
yüksek performanslı GT yarış otomobillerine
atıfta bulunuyor. Yeni BMW M5 CS’in standart
olarak sunulan özellikleri arasında, M’e özgü
heyecan verici bir sesle motorun devirlenmesini
sağlayan paslanmaz çelikten üretilmiş dört
çıkışlı spor egzoz sistemi yer alıyor. Ayrıca
kırmızı veya altın renginde tercih edilebilen
kaliperlerle gelen M Karbon seramik frenler de
yine standart olarak gelen özellikler arasında.
12,3 İNÇ’LİK EKRAN
Yeni BMW M5’te kullanılan 12,3 inçlik
bilgi-eğlence ekranı, Yeni BMW M5 CS’de de
yerini alıyor. Böylelikle sürücüler, BMW M
xDrive dört tekerlekten çekişin birçok özelliğini
kolaylıkla kullanabiliyor. M Modu düğmesini
kullanılarak ROAD ve SPORT ayarları arasında
hızlı bir geçiş yapılabiliyor. Bu özellik sayesinde
M Modu düğmesine basılı tutup ardından
merkezi ekrandaki komut istemini onaylanarak
Yeni BMW M5 Competition’da olduğu gibi
TRACK moduna hızlı bir geçiş yapılabiliyor.
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Kusursuz ve heyecan verici: Yeni 911 GT3
Porsche 911 ailesinin en yeni üyesi GT3 tanıtıldı. Porsche’nin yarış pistlerindeki deneyimini günlük
kullanıma aktardığı 911 GT3, gelişmiş aerodinamik özellikleri ve yüksek performansıyla sıradışı bir
sürüş deneyimi sunuyor.

P

orsche, motor sporları
uzmanlığıyla geliştirdiği 911
GT3 modelini tanıttı. Yüksek
performanslı spor otomobil
Porsche’nin kusursuz yarış
teknolojisini gözler önüne seriyor. GT3, çift
salıncaklı ön aks düzeni, kuğu boynu arka
kanat, yeni difüzörle geliştirilmiş aerodinamik
özelliklerinde başarılı GT yarış otomobili
911 RSR modelini; 375 kW (510 PS) dört
litrelik altı silindirli boxer tip motorunda ise
temeli dayanıklılık olan yarışlarda başarısını
kanıtlamış 911 GT3 R modelinde kullanılan
aktarma organlarını referans alıyor. Yeni 911
GT3, 320 km/sa azami hızıyla önceki 911
GT3 RS modelinden daha hızlanmış olarak
karşımıza çıkıyor sadece 3,4 saniyede sıfırdan
100 km/sa hıza ulaşıyor. Motor yarışlarından
kazanılan deneyimlerden faydalanılarak
geliştirilen aerodinamik tasarım, hava
sürtünme katsayısını belirgin bir şekilde
etkilemeden daha fazla bastırma kuvveti
oluşturuyor. Performans konumunda, manuel
olarak ayarlanan
kanat ve difüzör
elemanları, virajlarda
aerodinamik basıncı
önemli ölçüde
artırıyor.

O

17 SANİYE DAHA HIZLI
Porsche tarafından geliştirilen tüm spor
otomobiller için geleneksel bir lokasyon olan
Nuerburgring-Nordschleife pistinde test edilen
Yeni 911 GT3, bir önceki versiyonundan 17
saniye daha kısa bir sürede turu tamamlayarak
daha iyi bir derece elde etti. Test pilotu
Lars Kern, 20,8 kilometrelik turu 6:59.927
dakikada tamamlarken, daha önce kıstas olarak
kullanılan 20,6 kilometrelik kısa pisti ise 6:55.2
dakikada tamaladı. 911 GT3’ün ortalama yakıt
tüketimi değeri 6-ileri vitesli manuel şanzıman
ile 13,3 litre/100 km, PDK ile ise 12,4 litre/100
km.
GT3’E ÖZEL OPSİYONLAR
Özellikle Porsche GT modelleri için
müşteriler, giderek daha fazla özelleştirilmiş
ekipman talebinde bulunuyor. Bu nedenle,
Porsche Exclusive Manufaktur ile yeni 911 GT3
için de açıkta kalan karbon fiberden yapılmış
hafifletilmiş tavan gibi özgün seçenekler de
sunuluyor. Diğer öne çıkan özellikler arasında
karbon dış ayna kapakları, karartılmış LED
matrix farlar ve kırmızı bileşen içermeyen
özel tasarım arka lambalar yer alıyor. Porsche
Design’ın, yüksek performanslı spor otomobil
müşterilerine özel olarak sunduğu özel
kronograf, 911 GT3’ün kendisi kadar ayrıcalıklı.

Kronograf da GT3 gibi dinamik bir
tasarıma, tutarlı performansa ve yüksek kaliteli
işçiliğe sahip. Gövdesi, Motor Sporları genlerini
yansıtıyor. Tıpkı GT3 motorunun piston
çubukları gibi, sağlam, hafif titanyumdan
oluşuyor. Kronometre, 911 GT3’ün
tekerleklerini anımsatan bağımsız bir bobin
rotoru tarafından destekleniyor. Kadranın
renkli halkası ise 911 GT3’ün boya renklerinde
özelleştirilebiliyor.

OSRAM yeni bir kategoriye girdi

tomotiv sektörünün lokomotif
güçlerinden biri olan
aydınlatma segmentindeki
başarısını güvenli sürüş ve
olası kaza risklerini minimize
edecek ekipmanlarıyla da sürdüren OSRAM,
lastiklerdeki basıncın her yol ve hava koşuluna
uygun olmasını ve acil durumlarda lastiğinizi
anında şişirmenizi pratik hale getiriyor.

ÜÇ FARKLI GÜVENLİ SÜRÜŞ DENEYİMİ
Hava kompresörü ailesinin müşterilerin
ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak üç
farklı versiyonu olduğunu ifade eden OSRAM
Türkiye Otomotiv Satış Müdürü Can Sürücü;
“Lastikler yolculuğun konforlu ve güvenli
bir şekilde devam edebilmesi için belirleyici
bir rol üstlenir. Ancak çoğu sürücü lastikteki
basınç seviyesini düzenli olarak ölçme
eğiliminde değildir. Oysa aracın yol yüzeyiyle
tek temas eden noktası lastiklerdir. Bu sebeple
lastiklerin içindeki basıncın uygun olması
güvenliğin ve yeterli yol tutuşun temelidir.
Bu hassasiyetle hazırlanan TYREinflate 200
modeli analog bir basınç göstergesine sahiptir

ve tam inik lastiğin 5 dakikadan daha kısa
sürede şişirilmesini sağlar. TYREinflate 450
versiyonu ise sonucu çok daha rahat gösteren
dijital ekrana sahiptir. Doğru basınca
ulaştıktan sonra, otomatik durdurma işlevi
sayesinde, kompresör kendi kendine durur
ve bir sonraki kullanım için ayarlanan değeri
hatırlar. Tamamen inmiş lastiği şişirme süresi
yaklaşık 3,5 dakikadır. TYREinflate 1000,
önerilen kompresörlerin en hızlısıdır. Lastiği
2 dakikada şişirebilir ve şişirme göstergeli
geniş dijital ekran, işin ilerleyişini takip
etmenize yardımcı olur. ParlakLED ışık,
karanlık yerlerde bile rahatlıkla lastiğinizi
şişirebilmenizi sağlar” dedi.
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Opel artık daha cesur

Yeni Opel sade, yalın, modern tasarımı ve fazlalıklardan arındırılmış marka kimliğiyle ayrışıyor.
Yeni Opel’in yollardaki ilk temsilcisi olan Opel Crossland ise şık tasarımı, esnek kullanım
özellikleri ve ileri teknoloji donanımları ile ön plana çıkıyor.

O

pel, modellerinde kullandığı
yeni tasarım dilini ve yeni
kurumsal kimliğini düzenlediği
dijital lansman etkinliği ile
tanıttı. Yeni Opel sade, yalın,
modern tasarımı ve fazlalıklardan arındırılmış
marka kimliğiyle ayrışıyor. Yeni Opel’in
yollardaki ilk temsilcisi olan Opel Crossland
ise şık tasarımı, esnek kullanım özellikleri ve
ileri teknoloji donanımları ile ön plana çıkıyor.
Opel’in tasarım felsefesindeki değişiklik, yeni
modellerinde Vizör ve Pure Panel gibi sade
öğeler ile temsil edilirken; marka kimliğinde ise
daha keskin logo, yazı tipinde tercih ettiği daha
yalın karakterler ve markayı temsil eden çarpıcı
sarı renk ile özdeşleştirilmiş. Opel markadaki
bu yenilenmeyi, bir marka detoksu uygulaması
olarak tanımlıyor. Pure Panel kokpit ile
kullanıcıları, abartılı teknolojik ara yüzler ve
karmaşık butonlardan uzak, sürücü odaklı,
sadeleştirilmiş bir sürüş deneyimi bekliyor.
OPEL’İN YENİ YÜZÜ: VİZÖR
Opel’in yeni kurumsal kimliğini ve
bunun ilk örneği olan yeni Opel Crossland’i
değerlendiren Opel Türkiye Genel Müdürü
Alpagut Girgin, “Dünyamız değişiyor.
Hayatlarımızı sadeleştirdiğimiz ve özümüze
döndüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Opel olarak
biz de özümüze dönüp daha saf ve yalın bir
marka oluyoruz, tamamen yenileniyoruz.
Müşterilerimiz 2021’den itibaren daha modern
bir Alman markası ile karşılaşıyor olacak.
Artırdığımız müşteri memnuniyeti ve hizmet
kalitesini, yapılacak olan dijitalizasyon ve
yenilenen marka kimliği yatırımlarıyla 2022
sonuna kadar tüm bayilerimizde devreye
alacağız. Bugün ise Türkiye tanıtımını
gerçekleştirdiğimiz yeni Opel Crossland,
Opel’in yenilenen yüzünün Türkiye’deki ilk
temsilcisi olduğu için markamız adına büyük
önem taşıyor.

Opel’in Türkiye’de satacağı her iki
araçtan birinin SUV segmentinden olmasını
hedefliyoruz. Ocak ayında segmentinin lideri
olan yeni Opel Crossland, bu hedefimiz
doğrultusunda markamızın önemli
oyuncularından biri olacak” dedi. 2021’e önemli
hedeflerle girdiklerini vurgulayan Alpagut
Girgin sözlerine şöyle devam etti “Geçtiğimiz
yıl uyguladığımız başarılı stratejilerin gerçek
sonuçlarını; 50 bin adet üzerinde satış ve %6.6
pazar payı ile 2021 yılında taçlandıracağız.
Bu sayede marka sıralamasını altıncı olarak
tamamlamayı planlıyoruz.”
SPORTİFTEN KONFORLUYA
Yeni Opel Crossland’in tüm versiyonlarda
standart olarak sunulan LED ön farları, gece
sürüşlerini daha güvenli ve daha keyifli hale
getiriyor. Apple CarPlay ve Android Auto ile
uyumlu 7 inçlik renkli dokunmatik ekrana
sahip multimedya bilgi-eğlence sistemi,
gelişmiş bağlanabilirlik özelliklerine sahip.
Edition donanımından itibaren standart
olarak gelen AGR sertifikalı ergonomik sürücü
koltuğu, tüm yolculuklarda önemli ölçüde
artırılmış konfor sunuyor. Ön ve arka park
sensörü, geri görüş kamerası, park etme stresini
ortadan kaldırıyor. Opel Crossland, bağımsız
olarak ileri-geri hareket eden ve yatırılabilen
arka koltuklarıyla ileri seviyede esnek bir
kullanım sunuyor.

60/40 oranında bölünen iki parça koltuklar,
150 milimetreye kadar kızaklar üzerinde ilerigeri kaydırılabiliyor. Böylece bagaj alanı 410
litreden sınıfının en iyi değeri olan 520 litreye
kadar çıkıyor. Arka koltukların katlanmasıyla
bagaj hacmi 1.255 litreye kadar ulaşıyor. Yeni
Opel Crossland müşterileri, yüksek verimlilik
seviyesine sahip yılın motoru ödüllü 1,2 litre
benzinli ve yine yüksek verimlilik sağlayan 1,5
litre dizel arasında seçim yapabiliyor. Benzinli
130 HP ve dizel 120 HP güç seçenekleri
bulunuyor. Motorlar zorlu Euro 6d emisyon
normunu karşılıyor.
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Kia Türkiye’den yeni reklam filmi
Kia, Türkiye’de çektiği yeni reklam filminde sınıfında fark yaratan modelleri Stonic, Rio ve
Picanto’yu Anadolu Efes’in güçlü oyuncuları Doğuş Balbay, Vasilije Micić ve Rodrigue Beaubois’in
yer aldığı reklam filmiyle tanıttı.

G

üç ve heyecan tutkunu
otomobilseverlere “Gücün
Yeni Haliyle Tanışın”
sloganıyla seslenen KIA, yeni
reklam filminde yoldaki ve
potadaki gücün sahiplerini bir araya getirdi.
Dinamik tasarımları ve sportif çizgileriyle

KIA’nın güçlü üçlüsü olan Stonic, Rio ve
Picanto’nun yollarda boy gösterdiği filmde,
basketbolun güçlü üçlüsü ise sahada boy
gösteriyor. Gücünü yenilemek isteyenleri
KIA’nın yenilenen modellerine davet
eden film, yolların ve potanın güçlülerinin
buluşmasıyla sona eriyor.

İkinci el otomobilde fiyatlar dengelendi
İkinci el araç sektörünün kılavuz markası ikinciyeni.com, kur, sıfır otomobil ve ikinci el fiyat
artışlarıyla ilgili hazırladığı sektör analiz raporunuaçıkladı. Rapora göre Ocak 2018’den bu yana
üç kategoride de artış oranı ilk kez aynı noktada buluştu. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü
Emre Ayyıldız, bu oranın üç yıl aradan sonra ilk kez oluştuğunu ve ikinci el otomobil fiyatlarının
dengelendiğini ifade etti.

İ

kinciyeni.com; avro kuru, sıfır
otomobil ve ikinci el otomobil
artış oranlarını içeren raporunu
yayınladı. Ocak 2018 yılından bu
yana hazırlanan rapora göre ilk kez
Ocak 2021’de her üç kategoride artış oranları
eşit seviyeye geldi. Raporun işaret ettiği
sonuçları değerlendiren Garenta ve ikinciyeni.
com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Her ay
hem sıfır otomobil hem avro kuru hem de
ikinci el otomobil fiyatlarını içeren bir grafik
oluşturuyoruz. Birbirini yakından ilgilendiren
parametreleri içeren bu tabloyla, ikinci el
otomobil piyasasının fotoğrafını çekiyoruz
diyebilirim. Geçtiğimiz ay oluşan sonuçlara
baktığımızda ilk defa artış oranlarının
üç kategoride de aynı olduğunu gördük.”
dedi. Raporu hazırlamaya Ocak 2018’de
başladıklarını ve ilk günden itibaren hep
dalgalanmalar gözlemlediklerini belirten
Ayyıldız, “2018 yılında avro kuru yüzde 32
artarken, sıfır otomobil fiyatları yüzde 17,
ikinci el otomobil fiyatları ise yüzde 3 arttı.

2019 yılında avro kuru yüzde 4 artarken sıfır
otomobil fiyatları yüzde 15, ikinci el otomobil
fiyatları ise yüzde 29 arttı. Bir anlamda
otomotiv sektörü bir önceki yıl sübvanse ettiği
avro kuru artışını 2019 yılında yansıtmak
zorunda kaldı diyebiliriz. 2020’de Kasım
ayının ilk haftasına baktığımızda ikinci el
otomobil fiyatları bir önceki yıla göre yüzde
51 artış gösterdi ve rekor kırdı. Bu dönemden
sonra da ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş
gözlemledik” ifadelerini kullandı.
YÜZDE 12 DÜŞTÜ
Bir önceki ay gerçekleşen kümülatif
sonuçları değerlendiren Emre Ayyıldız, “Ocak
2021’deki fiyat artışlarına baktığımızda,
Ocak 2018’den bu yana üç kategoride de artış
oranının yüzde 71 olduğunu görüyoruz. Bu
da bize ikinci el otomobil fiyatlarının Kasım
2020’ye göre yüzde 12’ye düştüğünü gösteriyor.
Hatta şubat ayının ilk haftasında fiyatlar
gerilemeye devam etti ve toplamda yüzde 13’lük
bir düşüş yaşandı.

Son iki ayda kurda yaşanan sert düşüş
özellikle orta ve üst segment araçlarda daha
çok hissedildi. Bu da ikinci el araç almayı
düşünenler için fırsat oluşturdu. Salgın etkileri
azalırsa bahar aylarının gelmesiyle birlikte
ikinci el otomobile olan talepte ciddi bir artış
göreceğimizi
düşünüyorum. Bu
da ikinci el otomobil
alımında yeni
fırsatlar sunabilir”
şeklinde konuştu.

Continental’den güvenli sürüş için kış lastikleri
Güvenli sürüş için hava şartlarına uygun lastik tercih edilmesinin önemine dikkat çeken Continental,
hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü her yerde kış lastiği kullanılmasını öneriyor.

M

evsimine uygun lastik
kullanımının hem
bireysel hem genel trafik
güvenliğinin sağlanması
için önemini vurgulayan
Premium lastik üreticisi Continental,
içinde bulunduğumuz hava koşullarında
özellikle kış lastiği kullanılmasını öneriyor.
Özel geliştirilmiş lastik hamuru ile üretilen
kış lastikleri, sıcaklıklar düştüğünde dahi
sertleşmeyerek, yol üzerinde tutuşu artırıyor
ve en düşük sıcaklıklarda bile maksimum
performans gösteriyor.

EN DÜŞÜK SICAKLIKLARDA BİLE
MAKSİMUM PERFORMANS
Continental mühendisleri tarafından
zorlu kış şartlarına özel olarak geliştirilen
test şampiyonu kış lastiği WinterContact TS
860, bağımsız kuruluşların gerçekleştirdiği
birçok test sürüşünde üstün performansıyla
öne çıkıyor. ContiWinterContact TS 860, kış
performansını artıran
reçineleri ve esnek polimer
yapısı ile her türlü kış
koşullarında esnekliğini
koruyarak frenleme
kuvvetlerini ıslak, buzlu

ve karla kaplı yollara güvenle aktarıyor.
Ayrıca Continental’ 31 Mart tarihine kadar
binek, 4x4 ve SUV lastik grubunda 500 TL’ye
varan indirim kampanyası ile müşterilerine
avantajlar sunmaya devam ediyor.
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Honda Type R segment lideri oldu
Honda Civic Type R, satış grafiği ile Türkiye’de segmentinin en çok satan modeli oldu.
Honda, 2020 yılını toplam 13 adet Civic Type R satışı ile kapattı.

P

erformansıyla göz kamaştıran
Honda Civic Type R, satış
rakamları ile de farkını ortaya
koydu. Makyajlı versiyonuyla yılın
ikinci yarısında satışa çıkmasına
rağmen 13 adetlik satışı ile segmentinin en çok
satan modeli olma başarısını elde eden Honda
Civic Type R, ‘Hot Hatch’ sınıfındaki liderliğini
korudu. Honda’nın yüksek performanslı
kompakt hatchback segmentindeki başarılı
temsilcisi Civic Type R’ın makyajla güncellenen
versiyonu Türkiye’de de performans sevenlerin
odağı olmayı başardı. Honda Civic Type R’ın
2.0 litre VTEC Turbo motoru ve 6 vitesli
manuel şanzımanı benzersiz bir performans
sunarken, üç çıkışlı egzoz sisteminin Aktif Ses
Kontrolü özelliği ile de sürüş keyfini artırıyor.
Düşük ağırlık merkezi, hafif ve rijit gövdesiyle
Honda Civic Type R, yüksek performanslı
hatchback segmentinin en iyi sürüş deneyimini
yaşatıyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi ile daha
atak ve keskin bir sürüş deneyimi sunan Type
R, Adaptif Amortisör Sistemi’nin yazılımının
yol koşullarını çok daha hızlı bir şekilde
okuması sayesinde üstün yol tutuşu sağlıyor.

0’DAN 100’E 5,8 SANİYE
Civic Type R, R 0-100 km/s hızlanmasını
5,8 saniyede tamamlıyor ve 270 km/s
maksimum hıza ulaşıyor. Çeşitli sürüş modları
ile konfor ve performansı bir arada sunan Type
R, Honda LogR özelliği ile sürüş verilerini kayıt
altına alıp analiz ederek sürücünün kendini
geliştirmesine katkı sağlıyor. İç ve dış tasarımı
ile en az performansı kadar dikkat çeken Civic
Type R, güvenliği de ön planda tutuyor. Honda
Civic Type R, sınıfının en kapsamlı güvenlik
paketlerinden biri olan Honda SENSING ile
Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı
Sistemi, Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)
ve Lastik Basınç İkaz Sistemi (TPMS) gibi
birçok aktif güvenlik teknolojisini bünyesinde
barındırıyor.

Yeni nesil Rolls-Royce Ghost Türkiye’de
Rolls-Royce’nin önemli oyuncularından Ghost yenilendi. Güçlü motoru ve konfor özellikleriyle
dikkat çeken yeni nesil araç, ilk kez otomatik açılıp kapanabilen kapılarla satışa sunulacak.

E

ylül ayında Dünya çapında
tanıtımı yapılan Yeni Nesil
Rolls-Royce Ghost artık Türkiye
yollarında. Yeni mimarisi ve
ileri teknolojisiyle yeteneklerini
geliştiren Ghost, Rolls-Royce’un şimdiye
kadar ürettiği modeller içerisinde, teknolojik
açıdan en gelişmiş otomobil olma özelliğini
taşıyor.
100 KİLOGRAMI YALITIM MALZEMESİ
Lüks otomobil sınıfında ustalık gerektiren;
zarafet ile sunulan konfor ve mühendislik
otomobilin imrenilecek detaylarına işaret
ediyor. Yeni Nesil Ghost, kullanıcısını
ayrıcalıklı hissettiren bir otomobil. Planar
Süspansiyon Sistemi ile birlikte yol yüzeyini
kameralarla tarayan ve yoldaki kusurları
tespit ederek süspansiyonu ayarlayan
‘Flagbearer’ teknolojisine sahip. Arkanıza
yaslanarak sakin bir şekilde seyahat etmenize
olanak sağlayan Ghost, aynı zamanda Twin
Turbo 6.75 V12 Motor ile muazzam bir
performans sergiler.

Otomobilin performansının bu kadar
iyi olmasının sebeplerinden biri de RollsRoyce tarafından geliştirilen, her şeyin
temelini oluşturan, ekstra sert aluminyum
uzay kafesidir. Minimalist bir tasarım ile
geliştirilen Yeni Nesil Ghost, otomatik açılıp
kapanabilen kapılara sahip ilk Rolls-Royce’dur.
21 inç jantların üzerine oturan Ghost’un
diğer bir etkileyici özelliği, 100 kg’lık yalıtım
malzemesi sayesinde seslerin içeri girmesini
engellemesidir. Eşsiz görüntüsüyle varlığını
sessizce ortaya koyan Rolls-Royce Ghost,
ismine yakışır biçimde karşımıza çıkıyor. Royal
Motors Başkan Yardımcısı, Rolls-Royce Motor
Cars İstanbul Genel Müdürü A. Hilal Aysal,
yaptığı açıklamada “Yeni Ghost’un lansmanı,
lüks dünyasında yeni ve çağdaş bir hareketi
beraberinde getiriyor. Müşterilerimizden gelen
son derece olumlu geri bildirimlerden sonra
Ghost’u ilk kez evimizde sunmaktan mutluluk
duyuyorum.”
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Yeni Citroën C3 Aircross’a yüz nakli
Yeni Citroën C3 Aircross sahip olduğu niteliklerden hiçbir şey kaybetmeden olgunlaştı, yeni
bir ön tasarım kazandı. Eğim İniş Asistanı özelliğine sahip Grip Control® gibi gelişmiş teknik
çözümleriyle üstün yol yeteneklerini ve bununla birlikte çok yönlü SUV özelliklerini koruyor.

C

itroën C3 Aircross sınıfının en
rekabetçi modeli olarak öne
çıkıyor. Citroën C3 Aircross,
iddialı ve çekici tasarımının
dışında zengin kişiselleştirme
çözümleri ve bunun yanı sıra ferah iç mekan
ve modülerlik gibi özelliklerle kullanıcıların
gönlünü kazandı. Müşterilerin tercihi büyük
oranda üst donanım seviyesi olurken, satışların
%62’sini Shine donanım seviyesi oluşturdu.
Kompakt dış boyutlarına karşın geniş bir
yaşama alanı sunan Citroën C3 Aircross, çok
yönlü ve modüler kabini kadar çevik sürüş
özellikleriyle de aktif yaşam tarzlarına sahip
sürücüler için ideal bir SUV olarak öne çıkıyor.
Citroën C3 Aircross, artırılmış kabin konforu,
çok yönlülüğü ve sürüş güvenliği ile sürüş
konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle
hayatı kolaylaştıracak şekilde yenilendi.
DAHA İDDİALI ÖN TASARIM
Yeni Citroën C3 Aircross, modelin
kişiliğini ve statüsünü geliştiren tamamen
yeni ön görünümü ile daha iddialı bir tasarım
sergiliyor. CXPERIENCE konsept otomobilden
esinlenen ve ilk olarak 2020 yılında yeni
Citroën C3’te kullanılan benzersiz ve özgün
tasarım felsefesi Citroën’in 2021 yılındaki yeni
marka kimliğini gözler önüne seriyor. Yeni ön
görünüm, özellikle yeni 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. Yeni geometrik desene sahip
ön ızgara, renk eklentilerine sahip yeni gümüş
gri tampon alt koruma kaplaması gibi detaylar
yeni Citroën C3 Aircross’un güçlü ve dinamik
görünümünü destekliyor.

GÜNCELLENEN KİŞİSELLEŞTİRME
ÇÖZÜMLERİ
Citroën C3 Aircross yenilenirken
kişiselleştirme programı daha da
zenginleştirildi. Böylece daha da özgün ve
kişiselleştirilmiş bir görünüme sahip bir SUV
arayan kullanıcıların beklentileri karşılanıyor.
Dış görünüm için birçok kişiselleştirme
seçeneği bulunuyor. Haki Gri, Voltaik Mavi ve
Kutup Beyazı olmak üzere üçü yeni olmak üzere
yedi farklı gövde rengi seçeneği bulunuyor.

Gövde renkleri Eloksal Turuncu ve Eloksal
Lacivert olmak üzere ikisi yeni dört farklı renk
paketi ile kombine edilebiliyor. Renk paketi
kapsamında ön alt koruma kaplaması, yan ayna
kapakları ve köşe far çerçevelerinde ilgili pakete
uygun renk uygulaması yapılıyor.
DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR
SEÇENEKLERİ
Yeni Citroën C3 Aircross, bir SUV olmanın
gereklerini yerine getirmek üzere Yokuş İniş
Desteği’ne sahip Grip Control® ile donatılıyor.
Bu özellik yeni Citroën C3 Aircross’un farklı yol
koşullarında da güvenle ilerlemesine yardımcı
oluyor. Sistem, sürücünün ön tekerleklerdeki
çekiş gücünü yol şartlarına bağlı olarak
ayarlamasına ve dik yokuşlarda bile yokuş aşağı
inerken hızı korumasına olanak tanıyor. Yeni
Citroën C3 Aircross SUV, yüksek verimlilik
seviyesine sahip PureTech benzinli ve BlueHDi
dizel motorlarla sunuluyor.

Benzinli cephesinde PureTech 110 ve
PureTech 130 motor seçenekleri, dizel
cephesinde ise BlueHDi motor seçenekleri
seçeneği de
bulunuyor. Her iki
motor seçeneğinde
de otomatik
ve manuel
seçenekleri
mevcut.
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Maserati Ghibli’ye Best Cars ödülü
Ghibli, 100 binin üzerinde okuyucunun kendi favorisine oy verdiği BEST CARS’da, 11 kategorideki
378 otomobil içinden zirveye yerleşti.

M

aserati’nin tarihinde
önemli bir yere sahip
olan modeli Ghibli, BEST
CARS 2021’in “Üst Orta
Sınıf – İthal” kategorisinde
birinci seçilerek çok özel bir ödül daha almış
oldu. Okuyucu oylarıyla en iyi otomobili
seçme uygulamasını başlatan dergi olan
Alman auto motor & sport’un düzenlediği
BEST CARS’a 100 binin üzerinde okuyucu
katıldı ve 11 kategorideki 378 otomobil içinden
kendi favorisine oy verdi. Konuyla ilgili
değerlendirmede bulunan Maserati CEO’su
Davide Grasso: “Ghibli, ikonik bir Maserati
modeli. Yeniden lanse edildiği 2013 yılından
bu yana 100 bin adedin üzerinde üretilen
Ghibli, Maserati DNA’sını ve marka değerlerini
mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Bu nedenle,
markayı geleceğe taşıyacak olan elektrifikasyon
hamlesinin ilk modeli olarak Ghibli’yi seçtik
ve geçen yıl Maserati tarihinin ilk hibrit aracı
olan Ghibli Hybrid’i tanıttık” diye konuştu.

2021 model yılı için teknik anlamda ve görsel
açıdan güncellenen Maserati’nin Coupe
siluetine sahip spor sedanı, eskimeyen tasarımı
ile otomotiv uzmanlarını etkilemeye devam
ediyor. Güncellemeyle beraber, Ghibli’de
kullanılan 16:10 formatındaki 10,1 inçlik
ekrana sahip tamamen yeni bilgi-eğlence
sistemi MIA (Maserati Akıllı Asistan)
yolculukları daha keyifli kılıyor. Maserati
Connect bağlanılabilirlik programı ise otomobil
sahibinin aracına uzaktan bağlanarak gerekli
bilgilerine ulaşmasını sağlıyor. Ghibli ürün
gamında ilk kez bir V8 motor da sunuluyor.
580 HP güç üreten 3,8 litre hacimli twin turbo
motor, Ghibli Trofeo’yu 0’dan 100 km/s hıza
sadece 4,3 saniyede ulaştırıyor ve 326 km/s
maksimum hıza olanak tanıyor. Bu versiyonda
yeni “Corsa” sürüş modu ve benzersiz görsel
tasarım detaylarıyla vurgulanıyor.

DS’in yatırımları hız kesmiyor
DS, Türkiye’deki dördüncü showroomunu İzmir’de açtı. Türkiye’de Koluman Holding iştiraki
Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen markanın Bornova’daki
500 metrekarelik showroomu lüksten ödün vermeden en ileri teknoloji ile donatıldı.

D

S, Türkiye’deki dördüncü
showroomunu İzmir’de
açtı. Türkiye’de Koluman
Holding iştiraki Monde
Motorlu Araçlar Ticaret ve
Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen markanın
Bornova’daki 500 metrekarelik showroomu
lüksten ödün vermeden en ileri teknoloji ile
donatıldı. İkisi İstanbul ve biri Ankara’da
bulunan showroomların ardından “DS
Store İzmir” adıyla Ege Bölgesi’ne hizmet
vermeye başlayan markayı temsil eden Monde
Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. DS
yatırımlarına 2021-2022 yıllarında farklı
şehirlerde de devam edecek.
DS 9 GELİYOR
Koluman Holding iştiraki Monde Motorlu
Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Altuğ Erciş, pandemi
döneminin yaşandığı
2020 yılında 694
adetlik DS satışı
gerçekleştirdiklerini
belirterek

şunları söyledi; “İzmir’de açılan dördüncü
showroomumuzla 2021’e de yine hızlı bir
başlangıç yapmış olduk. DS Store İzmir’de şu
an için DS 7 ve DS 3 Crossback olmak üzere
iki ayrı modelde satış gerçekleştiriyoruz.
Müşterilerimiz modelleri deneyimlemek
isterlerse, 24 saatlik süre boyunca otomobilleri
test edebilecekler. Bu yıl içinde zarif, güçlü
ve sofistike bir hat çizgisine sahip olan
iddialı sedan modelimiz DS 9 Sedanı da tüm
showroomlarımızda satışa sunacağız. Lüks
segmentte Avrupa’da büyüyen 3 markadan biri
olan DS, Türkiye’de önemli bir diğer segmentte
yer alacak DS 9 Sedan modelinin gelmesiyle
birlikte Türkiye’deki yükselişini sürdürecektir.
Aynı zamanda DS olarak yatırımlarımız 2021 ve
2022 yıllarında da farklı şehirlerde sürecektir.”
DARALAN PAZARDA BÜYÜYECEK
Erciş, zorlu bir pandemi süreci ve döviz
kurlarındaki dalgalanmalara karşın Türkiye
otomotiv sektörünün 2020’yi başarılı bir
şekilde tamamladığını ve bir önceki yıla oranla
yüzde 69,7 büyüme kaydettiğini de sözlerine
ekleyerek “Lüks otomobil açısından da genel

otomobil
pazarına paralel
bir seyir görmek
mümkün.
Mevcut vergi
sistemi ile
birlikte; dalgalı
döviz kurları
ve yüksek
faiz oranları
bu şekilde
devam ederse
lüks otomobil
segmentinin
2020 yılındaki
seviyesinin
altında kalma ihtimali de bulunuyor. Ancak
biz marka olarak pazar dinamiklerinin aksine
2020 seviyelerini yakalamak ve bu seviyelerin
üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Elbette
pandeminin seyri de tüm sektörle birlikte lüks
segment için belirleyici unsur olacaktır” dedi.
Erciş, Türkiye otomotiv pazarının 2021 yılını
700-750 bin adetler arasında tamamlamasını
öngördüğünü de söyledi.
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Honda HR-V ile yeni dönem başladı
Yeni nesil HR-V, Honda, e:HEV logosunu taşıyan en yeni modeli olarak yollara çıkıyor.
Yeni nesil HR-V, Avrupa’da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.

Y

eni nesil Honda HR-V ile 2022
yılında tüm modellerini elektrikli
veya hibrite dönüşüyor. Yüksek
güç üretimine sahip, iki motorlu
e: HEV güç-aktarma sistemi
ve gelişmiş güvenlik teknolojileri sunuyor.
Yeniden tasarlanan üçüncü jenerasyon HR-V,
yenilenen görünümü ile de segmentindeki
iddiasını artırıyor. Yeni Honda HR-V, önemli
ölçüde iyileştirilmiş özgün konfor seviyesine
sahip. Sınıfının en iyi iç mekan genişliği ve
coupe tarzıyla hem sportif bir görünüm hem de
keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

YIL SONUNDA GELİYOR
Honda’nın temiz tasarım felsefesine sahip
olan yeni HR-V, Avrupa’da 2021 yılının
sonunda satışa sunulacak. Yeni nesil HR-V
e: HEV, kompakt ve coupe esintisine sahip
tasarımıyla son derece özgün bir SUV duruşu
sergiliyor. Honda’nın en güncel modellerinde
uyguladığı fonksiyonellik kavramlarını izleyerek
sade ve modern tasarım felsefesini yansıtıyor.
HR-V iddialı bir tasarıma sahip ön ızgarası ile
dikkat çekiyor. HR-V’de daha korunaklı bir iç
mekan için yapılan daha keskin ve dikey kenar
tasarımları da göze çarpıyor. Ortası alçak ve düz
motor kaputu ile A sütunlarının alt noktasıyla
bütünleşen güçlü omuz çizgisi gibi detayları
HR-V’nin SUV görünümünü güçlendirerek
daha güvenli bir görünüm sağlıyor.

İÇ MEKAN TAMAMEN YENİ
Dış görünümünde olduğu gibi iç mekan
tasarımında da kullanılan kaliteli malzemeleri,
modern görünümlü döşemeleri ve dokunma
hissi uyandıran yumuşak malzemeleriyle
Premium SUV hissini arttırıyor. İç mekanda
modern ve minimalist bir tasarım yaklaşımı
uygulanan yeni HR-V’de, yatay hareketli
gösterge paneli ve büyük bir özenle
konumlandırılan unsurlar düzenli, ferah
ve Premium bir iç mekan görünümünü
beraberinde getiriyor. Kabin içerisindeki
ön konsolun üst köşelerine yerleştirilen L
şeklindeki havalandırma ızgaraları, temiz bir
hava perdesi oluşturarak yeni hava dağıtım
sistemiyle iç mekandaki ferahlığı daha da
arttırıyor. Yeni HR-V’nin konfor sunan
bir diğer tasarım özelliği ise Sihirli Koltuk
fonksiyonu. Honda’nın, yeni HR-V’de hibrit
güç aktarma sistemini ve yakıt deposunu doğru
konumlandırması sayesinde koltukların zemine
katlama veya yukarı kaldırma yoluyla elde
edilen bagaj derinliği şaşırtıcı ölçüde rahatlık
sunuyor.

Ferrari’ye BBC TopGear’dan iki ödül
Ferrari, dünyanın önde gelen dergilerinden BBC Top Gear tarafından ödüllendirildi. Ferrari
812 GTS “Yılın Sesi”, Ferrari SF 90 Stradale ise “Yılın Çevreci Savaşçısı” ödülünü aldı.
Geçmiş yıllarla birlikte BBC Top Gear tarafından 18’inci kez ödüle layık görülen Ferrari,
böylelikle büyük bir başarıya daha imza atmış oldu.

F

errari’nin BBC TopGear
Ödülleri’ndeki başarısı, 812
GTS ve SF90 Stradale ile devam
ediyor. BBC TopGear’dan
18’inci kez ödül alan Ferrari, bu
sefer iki farklı kategoride rakiplerini geride
bıraktı. Ödüller hakkında konuşan jüri üyeleri
değerlendirmelerinde; üstü açılabilen spor
otomobillerin en hızlıları arasında yer alan
Ferrari 812 GTS için “Duyguları harekete
geçiren, performansı kadar hırçın sesiyle de
büyüleyen V12 silindirli motorla donatılan
herhangi bir otomobil muhteşem olurdu.

Ancak konu bu hırçın canavarı kullanmak
ve ona hükmetmek olduğunda; hızlı vites
değiştiren şanzıman ve son derece hassas gaz
tepkilerine sahip güçlü ve hırçın bir motor
her vites geçişinde inanması güç bir heyecan
fırtınasına neden oluyor” şeklinde konuştu.
“Yılın Çevreci Savaşçısı” olarak ödüllendirilen
Ferrari’nin ilk seri üretim PHEV (Plug-in
Hibrit Elektrikli Araç) üstü açılabilen modeli
SF90 Stradale için yapılan değerlendirmede ise
“Ferrari, LaFerrari’den sonra SF90 Stradale ile
büyük bir sıçrama yaptı. 2020’de çok şey oldu,
buna rağmen işe elektrik enerjisi kullanarak
gidip gelebileceğiniz, hafta sonunun da keyfini

çıkartabileceğiniz çekici bir Ferrari, yılı
anında tersine çevirip tekrar muhteşem bir
yıla dönüştürdü” ifadelerini kullandılar.
812 GTS, Ferrari’nin tarihi başarılarla dolu
V12 Spider’ın mirasını devam ettirirken;
markanın ilk seri üretim PHEV (Plug-in
Hibrit Elektrikli Araç) üstü açılabilen modeli
SF90 Stradale
ise yepyeni
bir segmenti
oluşturmasıyla
dikkatleri
çekiyor.
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Hyundai KONA artık daha güçlü!
Hyundai KONA, sportif tasarımını şimdi güçlü 1.6 lt turbo benzinli motoruyla pekiştiriyor. Yeni
1,6 litrelik turbo motor, daha fazla performans için 198 beygir güç üretiyor. N Line ve Smart
donanım seçenekleriyle sunulan bu motorun 0-100 km/s hızlanması 7.7 saniye.

H

yundai KONA, 1.0 litre
benzinli ve 1.6 litre dizel
48V Hafif Hibrit motor
seçeneğinden sonra şimdi
de en güçlü versiyon olan
1.6 litrelik T-GDi motora kavuştu. N Line
ve Smart olmak üzere, iki farklı donanım
seçeneğiyle sunulan bu performanslı motor,
Yeni KONA’yı sınıfının en güçlü modeli haline
getiriyor. Yeni modelle ilgili görüşlerini dile
getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat
Berkel, “Yeni KONA, geçtiğimiz yıl olduğu
gibi 2021 yılında da B-SUV segmentinin en
önemli modellerinden biri. İlk etapta ekonomik
motor seçenekleriyle satışa başladığımız yeni
modelimizin şimdi de güçlü ve dinamik bir
versiyonunu tüketicilerin beğenisine sunuyoruz.
KONA N Line, atletik yapısı ve turbo motoruyla
müşterilerimize
günlük
kullanımda
oldukça
heyecanlı bir
sürüş keyfi
yaşatacak”.

1.6 LİTRELİK BENZİNLİ
N Line ve Smart versiyonlarına kavuşan
KONA, performanslı 1.6 litrelik turbo benzinli
motoruyla sürüş keyfini artırıyor. Özellikle
KONA N Line ile B-SUV segmentine hot hatch
zevkini getiren Hyundai, dinamik ve yarışçı
öğelerle bu iddiasını da sürekli olarak zinde
tutuyor. Normal versiyona göre daha agresif ön
ve arka bölüm, gövde rengi kaplamalar ve 18
inç özel jant tasarımıyla dikkat çeken KONA N
Line, daha büyük ve daha geniş hava girişli bir
arka tampona da sahip. Benzersiz tasarımıyla
diğer kardeşlerinden farklı görünen N Line
versiyon, arka sağ tarafa konumlandırılan çift
çıkışlı son susturucusuyla da sportif havayı
devam ettiriyor. Ayrıca, arka köşelerde de daha
iyi hava akışı için Hyundai N kanatlara da yer
verilmiş.
B-SUV SEGMENTİNDE YÜKSEK
PERFORMANS
1.6 litrelik benzinli motor, ürettiği 198
beygir güç ile Hyundai KONA’yı sınıfının en
güçlü otomobili yapıyor. Turbo beslemeli bu
motoru sayesinde 0’dan 100 kilometre hıza

7.7 saniyede çıkan KONA, güç ve performans
bekleyen kullanıcıların ilgisini çekiyor.
Türkiye’de sadece 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri
çift kavramalı şanzıman (DCT) ile satışa
sunulan bu motor seçeneği, 1600-4500 devirler
arasında maksimum olarak 265 Nm tork
üretiyor. Bu teknik özelliklerle 210 km/s hıza
ulaşabilen otomobil, performanslı olmasına
rağmen 100 km’de ortalama olarak 5.6 litre
yakıt tüketiyor. Yeni KONA, selefine kıyasla
daha yumuşak bir sürüş için bir dizi yürüyen
aksam güncellemesine de tabi tutulmuş.
Süspansiyon, KONA’nın sportif karakterini
bozmadan, sürüş konforunu iyileştirmek için
yeniden ayarlanmış. Yayların ve amortisörlerin
yanında, daha iyi sürüş konforu ve daha iyi
ses izolasyonu için stabilizatör çubukları
değiştirilmiş.

AVIS, e-ticaretin en iyisi oldu
Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren, Türkiye’nin lider araç kiralama markası Avis,
bu yıl ikinci kez düzenlenen Echo Awards’da bir kez daha sektöründe “E-Ticaretin En İyisi” oldu.

“

En İyisi Kirala, Avis ile Kirala”
sloganıyla müşterileriyle buluşan
Avis, Türkiye’de en iyi müşteri
deneyimi ve memnuniyetini
yaşatmak hedefiyle 47 yıldır yenilikçi
uygulamalara imza atıyor. Avis, sektörde
yaptığı öncü çalışmalar, müşterisine
sunduğu güven ve dijital hızdaki yüksek
performansı ile bu sene ikincisi düzenlenen
Echo Awards’da geçen yıl olduğu gibi “Araç
Kiralama” kategorisinde “E-Ticaretin En
İyisi” ödülüne layık görüldü. Marketing
Türkiye ve Akademetre Research & Strategic
Planning iş birliğiyle 40 kategoride, 12 ilde
gerçekleştirilen araştırmada, “Araç Kiralama”
kategorisinde yine kazanan Avis markası oldu.
Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra
Arslanbaş Kaynak, Echo Awards‘da iki yıl üst

üste ödüle layık görülmekten büyük
mutluluk duyduklarını belirtti ve
“Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi,
küresel yol arkadaşı olma” vizyonuyla
hareket eden Otokoç Otomotiv
bünyesinde faaliyet gösteren
Avis’in; kısa dönemli araç kiralama
pazarında 47 yıldır liderliğini
koruduğunu söyledi. Kaynak,
“Kısa dönem araç kiralamada;
günlük kiralama, 1 yıla kadar aylık
kiralama, şoförlü araç kiralama,
karavan kiralama, motosiklet
kiralama gibi hizmetlerimizin yanı
sıra elektrikli araç uygulamamız
“Avis Green” ve müşterilerimizin
mobilite ihtiyaçlarına yönelik “Avis
Yanında” gibi pek çok ürün ve hizmet
ile sektörün yarınını bugünden
sunuyoruz. Avis olarak inovasyona
yatırım yapmaya, müşterilerimize
yenilikçi, kişiye özel hizmetler
sunmaya ve sektörün gelişimine
öncülük etmeye devam edeceğiz” diye
konuştu.
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Hyundai’den sportif SUV atağı
Hyundai, C-SUV segmentindeki beğenilen modeli Yeni Tucson’un N Line versiyonunu tanıttı.
Hyundai N tarafından geliştirilen otomobilin içinde ve dışında sportif detaylar bulunuyor.
Yeni Tucson N Line, 2021 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.

H

yundai Yeni Tucson, nihayet
N Line versiyonunu da tanıttı.
Avrupa’da en çok satılan
Hyundai modeli unvanını
elinde bulunduran Tucson,
şık ve modern görünümüne şimdi daha sportif
detaylar ekliyor. Yeni Tucson N Line da tıpkı
standart model gibi keskin çizgilere, dik açılara
ve belirgin geçişlere sahip hatlara sahip.
Markanın yeni tasarım dili olan parametrik
desenlerle öne çıkan Tucson N Line, özellikle
ön bölümüyle oldukça güçlü bir izlenim
uyandırıyor. Tucson N Line’ın heybetli duruşu,
markanın “Sensuous Sportiness” tasarım
kimliğinden geliyor. Sportif görüntüsünü
etkileyici performans unsurlarıyla destekleyen
otomobilde agresif karakteri perçinleyen
geniş hava girişli ön tampon, parlak siyah
parametrik ızgara, N Line logolar, difüzörlü
arka tampon, aerodinamik bagaj spoyleri,
çift çıkışlı egzoz susturucusu, gövde rengi
çamurluk kaplamaları, 19 inç jantlar, standart
modele oranla daha alçak ve geniş bir duruş
dikkat çekiyor. Yedi farklı gövde rengiyle satışa
sunulacak olan Tucson N Line’da isteğe bağlı
olarak parlak siyah tavan renk seçeneği de
opsiyonel olacak.
ÜSTÜN YOL TUTUŞ KABİLİYETİ
Tucson N Line, dinamik tasarımını iç
mekanında da devam ettiriyor. Sofistike
ve ferah kabinde akıcı tasarım özellikleri
bulunuyor. Geleneksel olarak N Line logolarıyla
başlayan değişimleri, sportif direksiyon simidi,
N Line logolu spor koltuklar ve kırmızı dikişli
süet/deri döşemeler takip ediyor. Krom ve
metal aksesuarlarla desteklenen iç mekanda
kullanılan siyah tavan döşemesi de sportfiliği
iki katına çıkarıyor.

Tucson N Line, tamamen Avrupa’da
geliştirilip test edilen bir model. Bu sebeple,
öncelikli olarak bölgedeki müşterilerin
beklentileri göz önüne alınarak üretiliyor.
Sportif görünüm kadar üst düzey sürüş
özellikleriyle de iddiasını sağlamlaştıran
Hyundai Tucson N Line, üstün bir yol tutuş
için Elektronik Kontrollü Süspansiyon
sistemi ile donatılmış. ESC sayesinde sürüş
dinamikleri, yol ve kullanım tarzına göre
otomatik olarak adapte olabiliyor. Hıza ve
sürüş koşullarına göre anlık olarak reaksiyon
gösteren bu süspansiyon, özellikle virajlarda
her bir tekerlekteki sönümleme kuvvetini
kontrol ederek yalpalamayı, yatay ve dikey
hareketleri azaltıyor. Hyundai Motor Europe
Teknik Merkezi’ndeki (HMETC) mühendisler
tarafından geliştirilen bu sistem, böylelikle
aracın sportif görünümüne uygun olarak daha
da fazla sürüş keyfi sağlıyor.
265 BEYGİR GÜCÜNDE
Güncel versiyonda olduğu gibi, N Line’da da
hem güç hem de verimlilik için çeşitli güçlere
sahip motorlara yer veriliyor. Maksimum
verimlilik için beş farklı Hyundai Smartstream
motorla donatılan otomobilde, sadece 1.6
litrelik hacme yer veriliyor. Ülkelerin satış
stratejileri ve müşteri tercihlerine göre farklılık
gösteren bu motorlar arasında en dikkat

çeken ünite, hiç şüphesiz 1.6 litrelik 265 PS
gücündeki Plug-in Hybrid. Aynı motorun
230 PS gücündeki bir hybrid versiyonu
daha bulunurken ayrıca 48V Hafif Hibrit ile
donatılan 180 veya 150 PS’lik seçenekleri de
var. Elektrifikasyon destekli olmayan turbo
beslemeli, benzinli 1.6 T-GDI seçenek 150 PS
güç üretirken, 136 beygir gücündeki 1.6 litrelik
dizel ünite ise 48V Hafif Hibrit tekknolojisi ile
donatılmış. Yeni Tucson N Line, 2021 yılının
ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa’da satışa
sunulacak. Hibrit ve Plug-in Hybrid versiyonlar
ise yaz aylarında showroomlardaki yerini
alacak.

Yeni vizyonunu konsept araçla sergileyecek
Premium otomobil üreticisi Lexus, 2021 yılında kullanıcılarına daha sıra dışı deneyimler sunmak adına
yeni marka vizyonunu göstermeyi planlıyor. Bahar aylarında yeni marka vizyonunu bir konsept araçla
sergileyecek olan Lexus, premium segmentin standartlarını belirlemeye devam edecek.

Y

eni nesil modellerin başlangıcını
temsil edecek bu yeni konseptin
yanı sıra Lexus, 2021 yılı
içerisinde bu yeni vizyon
kapsamında geliştirilen ilk
modelini de tanıtacak. Premium üretici, 2021
ve sonrasında da yeni vizyon çerçevesinde
modeller sunacağını açıkladı. Lexus, yeni
marka vizyonunu gösterecek olan konseptle
ilgili ipuçları taşıyan bir görsel paylaşarak
2020 yılındaki satış performanslarını da
açıkladı. Lexus, pandemiye karşın daralmayı
minimumda tutmayı başararak 718 bin
715 adetlik satışla 2020 yılını önceki yıla

göre yüzde 6 düşüşle kapattı. Özellikle 2020
yılının ikinci yarısındaki iyileşmeyle birlikte
önceki yıla göre yüzde 2’lik artış göstermeyi
başardı. Lexus’un en hızlı büyüyen pazarı ise
yüzde 64 büyüme ile Türkiye oldu. Lexus,

2020 performansıyla birlikte Avrupa’da
yüzde 2.3’lük rekor pazar payı elde etti.
2020 yılında ES ve RX modellerinin yüksek
satış performansı devem ederken LC süper
coupe ürün gamına katılan üstü açılan
LC Convertible da başarılı bir yıl geçirdi.
Bununla birlikte 2020’de bazı pazarlarda
satışa sunulan ilk tamamen elektrikli Lexus
olan UX300e ise büyük ilgi görerek stokları
tükenen modellerden oldu. Lexus’un SUV
ürün gamı tüm satışlarda yüzde 81’lik
paya sahip olurken, Batı Avrupa ve Orta
Avrupa hibrit satış oranı ise yüzde 96 olarak
gerçekleşti.
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Hem sportif hem de zarif

Audi, Q model ailesinin beğenilen üyelerinden Q5 Sportback, tamamen yenilenmiş haliyle yılın
ikinci çeyrek döneminin sonunda Türkiye’de. Dinamik hatlara sahip bu coupé, etkileyici tasarım
ve teknolojik yeniliklerinin yanı sıra, sportif tarzı ve günlük kullanıma uygunluğuyla öne çıkıyor.

A

udi’nin Q ailesinin en yeni üyesi
Q5 Sportback yılın ilk yarısı
sonlarında Türkiye’de. Q model
ailesinin en belirgin özelliği
olan güçlü tasarımı ilk bakışta
dikkat çeken Q5 Sportback’te sekizgen tek
çerçeveli ızgaranın yanlarında yer alan büyük
hava girişleri, Matrix LED farlar kesintisiz
uzanan omuz çizgisi, yan marşpiye çıtaları
bu dayanıklı görünüşü destekleyen tasarım
öğeleri olarak öne çıkıyor. Sera tipi yan camlar
alçak biçimde uzanıyor ve aşağı doğru eğimine
erken başlayarak, üçüncü yan camın keskin
bir şekilde arkaya doğru daralmasını sağlıyor.
Çarpıcı bir şekilde eğimli arka cam ve yükseğe
monte edilmiş arka tampon, Q5 Sportback’e
dinamik ve güçlü bir görünüm kazandıran diğer
tasarım öğeleri arasında yer alıyor.
VERİMLİ VE GÜÇLÜ MOTORLAR
Audi Q5 Sportback Türkiye’de TDI ve
TFSI olmak üzere, 204 PS ile 265 PS arasında
değişen güç çıkışlarına sahip iki motor
versiyonuyla pazara sunulacak. 2.0 TDI motor
Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 PS güç ve
400 Nm tork üretirken, CUV’yi 7,6 saniyede
0’dan 100 km/s hıza çıkarıyor.

222 km/sa maksimum hıza ulaşan Q5
Sportback’te güç aktarımı, yedi vitesli S tronic
şanzımanla sağlanıyor. Benzinli seçenek olan
2.0 lt 45 TFSI quattro 6,1 saniyede 0’dan 100
km/s hıza ulaşabiliyor. Benzinli motor 265 PS
güç ve 370 Nm tork üretiyor. İki litrelik TDI
gibi, yedi vitesli S tronic şanzıman ve quattro
kullanıyor.
12.3 İNÇ’LİK EKRAN
Kontroller, ekranlar ve bilgi-eğlence sistemi
için Q5 Sportback’te, Q5’te sunulan üçüncü
nesil modüler bilgi-eğlence sistemi MIB 3
yerini alıyor. 12,3 inç ekranlı dijital Audi sanal
kokpit plus ve head-up display’in de sunulduğu
modelde MMI navigasyon plus bilgieğlence sistemi 10,1 inç dokunmatik ekranla
eşleştirilmiş. Bulut bilgisini kullanan ve “Hey
Audi” diyerek etkinleştirilebilen sesli kontrol,
araçla ilgili birçok otomobil ayarı yapmaya,
bireysel kullanıcı
profillerinde
saklamaya ve
myAudi müşteri
portalına
kaydetmeye
imkan tanıyor.

O LED FARLAR
Q5 Sportback’te isteğe bağlı alınabilen
özellikler arasında yenilikçi dijital OLED
teknolojisine sahip arka farlar da yer alıyor.
Homojen bir kırmızı ışık yayan üç organik
diyot içeren farlar, ayrı ayrı kontrol edilebilen
altı bölüme ayrılmış. Sürüş moduna göre,
farklı görüntüler veren far sisteminde, örneğin,
Adaptif Hız Sabitleyici veya Aktif Şerit Asistanı
gibi asistan sistemlerinden birine sahip olan
Q5 Sportback’e hareketsizken, arkadan iki
metreden az bir mesafede yaklaşıldığında, tüm
OLED segmentleri yanarak yakınlık tespiti
sağlıyor. Q5 Sportback’in 510 lt olan bagaj
hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1480
l’ye ulaşıyor. Audi, Q5 Sportback’te ayrıca
yana doğru kaydırılabilen ve ayarlanabilir
koltuk arkalığı açılarına sahip, isteğe bağlı
alınabilen arka koltuk sırasını da bu modelle
sunuyor. Bu, temel konfigürasyondaki bagaj
bölmesinin hacmini 60
l daha artırırken, koltuk
arkalığı ve oturma
yüzeyi tamamen arkaya
ayarlandığında arka
koltuktaki yolcular için
gelişmiş konfor sunuyor.

Arazi uzmanı 80’inci yaşına bastı
Kurulduğu 1941 yılından bu yana macera, özgürlük ve tutku kelimelerinin küresel çapta sembolü
olan Jeep®, 2021 yılında 80’inci yaş gününü kutluyor. Segmentine adını veren ve tarihi boyunca
yeniliklerin öncüsü olan marka, Renegade, Compass, Wrangler ve Gladiator modellerinde
“80’inci Yıl Dönümü” özel versiyonlarını pazara sunmaya hazırlanıyor.

1

941 yılında seri üretilen ilk 4x4 araç
Willys MB ile doğan Jeep efsanesi,
2021 yılında 80’inci yaşını kutluyor.
Jeep DNA’sı, geçtiğimiz 80 yılda,
üstün off-road becerilerinin yanı
sıra konfor ve teknolojik anlamda sürekli
yenilenerek gelişti. Segmentine adını veren
marka, 4x4 liderliği, özgürlük ve macerayla
geçen 80 yılda ürün gamıyla da önemli bir
dönüm noktası yaşıyor. 80 yıldır macera,
özgürlük, özgünlük ve tutku kelimelerinin
küresel çapta sembolü olan Jeep, Willys
MB’nin ardından 1949 yılında dört
tekerlekten çekişli Willys Wagon’un yollara
çıkmasıyla Sport Utility Vehicle (SUV) sınıfını
yarattı. 1963 yılına gelindiğinde ise Wagoneer
ile ‘Premium SUV’ sınıfının yaratıcısı oldu.
Tarihi boyunca her zaman yeni segmentlerin
ve yeni teknolojilerin öncüsü olan marka,
günümüzde ise Renegade, Compass ve
Wrangler 4xe
modelleriyle
başarılarla
dolu tarihinde
yeni bir sayfa
açıyor.

ÖZEL VERSİYONLAR HAZIR
Jeep’in özel versiyonları markanın
geçmişine saygı göstermekle kalmıyor, aynı
zamanda 1966 yılında başlayan yıl dönümlerini
veya başarıları kutlamak için özel versiyonlar
üretme geleneğini de sürdürüyor. 2021
yılının yıldızları olacak Renegade, Compass,
Wrangler ve Gladiator’ün “80’inci Yıl
Dönümü” özel versiyonlarının; ilkbahardan
itibaren pazarlarda kademeli olarak satışa
sunulması planlanıyor. Jeep’in 80’inci yıl özel
versiyonlarının tamamında yarı parlak Granit
Kristal vurgularla zenginleştirilen “80. Yıl
Dönümü” logosu, tungsten dikişli ve “80. Yıl”
logosuna sahip elmas desenli koltuk döşemeleri
yer alıyor. Özel versiyonların iç mekanlarını
ise parlak siyah vurgular ve koltuklarla
paspaslardaki logo etiketleri gibi özel tasarım
ipuçları süslüyor. Modellerde yer alacak özel
alaşım jantlar yıl dönümü versiyonlarının dış
görünümünü tamamlıyor. Yüksek verimlilik
seviyesine sahip içten yanmalı motorlar
dışında, Jeep’in şarj edilebilir hibrit sistemiyle
de donatılacak olan versiyonlar, markanın
benzersiz 4x4 yeteneklerini destekleyen
gelişmiş teknoloji ve güvenlik donanımlarına

da sahip olacak. 8,4 ve 10,1 inçlik dokunmatik
ekranlar, DAB radyo ve akıllı telefon
entegrasyonu ile UconnectTM, tam LED
aydınlatma ve yeni “1941’den beri” bilgieğlence sistemi ekranı kullanıma sunulan
donanımlardan bazıları olacak.
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Kia Sportage’a yüz nakli
KIA, başarılı kompakt SUV modeli Sportage’a makyajla birlikte 1.6 litre dizel otomatik versiyon
ekledi. Donanım listesi uzayan dizel otomobil, sessiz sürüşü ve düşük tüketimiyle dikkat çekiyor.

K

IA mühendisleri, küçük
dokunuşlarla dizel Sportage
daha çekici hale gelmiş. Aracın
sportif dış tasarımı yeni ön
ve arka tamponlarla yeniden
hayat bulurken ön ve arka farlar da yeniden
yorumlanmış. Sportif tasarımı donanıma bağlı
olarak sunulan yeni 17 ve 19 inç alaşım jantlar
tamamlıyor. Şık 19 inçlik alaşım jantlar yeniden
tasarlanırken çift egzoz çıkışına sahip arka
difüzör ve yeniden tasarlanan ‘buz küpü’ LED
sis farları da sportif detaylar arasında yerini
alıyor.

467 LİTRELİK BAGAJ
Dışarıdaki sportif tasarım, iç mekanda
yerini daha sade ve şık çizgilere bırakıyor.
Kalite hissini artıran piyano siyahı kaplamalar
ve dikişli döşemeler oldukça şık görünüyor.
Son derece ferah olan kokpitte ergonomi
ve işçilikte herhangi bir sorun yok. Ele iyi
oturan direksiyon simidi ve rahat okunan
gösterge tablosu da sürüş keyfini artırıyor.
Aracın ön bölümündeki geniş alan, arkadaki
yolcular için daha da fazlasını sunuyor. Orta
sertlikteki koltuklar uzun yolculuklara da
uyum sağlıyor. 467 litrelik bagaj da arka
koltuklarını katlanmasıyla 1456 litreye kadar
genişletilebiliyor. Son derece zengin bir
donanım listesiyle sunulan otomobilin bu fiyatı
bile oldukça rekabetçi.

Yenilenen Sportage, dur-kalk özelliğine
sahip akıllı hız sabitleme sistemi, park ve
manevraları kolaylaştıran çevre görüş sistemi ve
sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi de dahil
olmak üzere markanın en güncel sürüş destek
sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Araçta
7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı veya
8 inç büyüklüğünde çerçevesiz ekranlı olmak
üzere farklı bilgi ve eğlence sistemi alternatifleri
bulunuyor. Bu ekranlarda Apple Car Play ve
Android Auto desteği de Elegance paketi ile
birlikte standart olarak sunuluyor.
ORTALAMA TÜKETİMİ 4.7 LİTRE
Araçta görev yapan 1.6 litrelik dizel ünite,
markanın diğer modellerinden tanıdık. 136
beygir güç ve 320 nm tork üreten motor, 7
ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT
ile kombine ediliyor. Bize önden çekişli
versiyonuyla konuk olan otomobilin 4X4
versiyonu da var. 1530 kilogramlık otomobile
yeterli gücü sağlayan motor, aracın 0’dan
100 km/s sürate 11.8 saniyede ulaştırıyor.
Maksimum hız ise saatte 180 kilometre. Ara
hızlanmalarda da beklentileri karşılayan
motor, tüketimde de başarılı sonuçlara imza
atıyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama
tüketimi 4,7 litre. Bizim kullanımımız da yol
bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6 litre oldu.

Sakin ve trafikten uzak kullanımlarda tüketimi
6 litrenin altına düşürmek hiç de zor değil.
Tatlı sert süspansiyon sistemiyle donatılan
Sportage, konfor ve yol tutuş dengesini sağlıyor.
Yerden yüksek tasarım, sert manevralarda
gövde salınımına neden olsa da aracın tutunma
limitleri oldukça iyi seviyede. Başarılı fren
sistemi de aracın rahatlıkla dizginlenmesini
sağlıyor.
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Arazinin gerçek kovboyu
Arazi denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Jeep, Wrangler ile dikkat çekiyor. 2 litrelik
turbo benzinli motoru ve 265 beygirlik güce sahip olan model, 8 ileri şanzımanıyla arazi avcısı
olmaya geldi. Yeni ile eskiyi buluşturan model, teknoloji bakımından da oldukça dolu.

T

üm dünyada arazi avcısı olarak
bilinen Jeep Wrangler, baştan
aşağı bir off-road aracı. Retro
tasarımıyla dikkat çeken model,
resmen ikinci dünya savaşından
çıkmış gibi yollara çıkıyor. Deri döşeme,
gösterge içi navigasyonlu dokunmatik ekranlı
bilgi-eğlence sistemi, Wi-Fi bağlantı noktası
ve elektrikli açılır tavan da iç mekandaki
bazı teknolojik özelliklerden. En iyi arazi
ekipmanlarıyla birlikte gelen model, yaklaşık
5 saniyede 100 kilometre hız çıkıyor. Jeep
Wrangler’da 2.0 litrelik, 265 HP güç ve 400
Nm tork üreten turbo beslemeli benzinli
motor görev alıyor. Tüm Wrangler modelleri,
çekiş gücü, su geçişi, manevra, artikülasyon ve
yerden yüksekliği kabiliyetlerini kapsayan ağır
testlerden geçerek edindiği ve efsanevi 4×4
kabiliyetini ortaya koyan ‘trail rated’ nişanıyla
2018’de satışa sunuldu.
ESKİYE ATIF LED FARLAR
Yeni dış tasarımıyla güçlü ve her türlü yol
şartına meydan okuyan karakteristik duruşunu
devam ettiren yeni Jeep Wrangler geniş cam
alanları sayesinde çevreye hâkim, rahat bir
sürüş sunuyor. Jeep tasarımcılarının markanın
imzası niteliğinde olan efsanevi yedi oluklu ön
ızgarayı yeniden tasarladığı görülüyor.

Yeni ızgaranın farlarla kesişen tasarımı
efsanevi Jeep CJ’e gönderme yapıyor. Yeni
ön ızgaranın üst kısmındaki kavis ayrıca
aerodinamik verimliliği de artırıyor. Sahara
ve Rubicon modellerinde sunulan LED
farlar ve sis farları daha çekici bir görünümü
beraberinde getirirken sinyal lambaları
çamurlukların uç noktasına entegre ediliyor.
Alışılagelmiş olduğu kare formunu koruyan
stop lambalarında da çağın gereklerine uygun
olarak LED teknolojisi kullanılıyor.
MARŞ DÜĞMESİ SU GEÇİRMİYOR
Yeni Jeep Wrangler’ın iç mekânı geleneksel
tasarım ve çok yönlü kullanım özelliklerini aynı
potada eritiyor. Geleneksel yatay konumlu dik
konsol mimarisi sportif ve modern tasarım
detaylarıyla tamamlanıyor. Ergonomik
tasarımlı orta konsola entegre edilen klima ve
müzik sistemi, medya şarj ve bağlantı soketleri,
sürücü ve ön yolcunun sürüş esnasında
rahatlıkla ulaşabileceği kullanım ergonomisini
sunuyor. Havalandırma ızgarasını çevreleyen
krom aplikasyonlar kalite algısını yükseltirken
modern ve sportif bir görünümü de beraberinde
getiriyor. Yeni Jeep Wrangler ile birlikte su
geçirmeyen marş düğmesi devreye alınıyor.

8 İLERİ OTOMATİK
Yeni 2.0 litre hacimli sıralı dört silindirli
turbo benzinli motorların da yeni otomatik
sekiz vitesli şanzıman ile birleştirilmesi dikkat
çekiyor. Sürüş özellikleri, yol tutuş dinamikleri
ve ses karakteristiği daha da iyileştirilen yeni
Jeep Wrangler ağırlığı azaltılan gövdesi ve
yakıt tüketimi düşürülen motorları ile gelişmiş
sürüş verimliliği sunuyor. Sınıfının en iyi değeri
olan 44 derecelik yaklaşma açısı, 27,8 derecelik
karın (breakover) açısı, 37 derecelik uzaklaşma
açısı ve 28 cm’lik (10,9 inçlik) yerden yüksekliği
ile Jeep Wrangler en zor arazi koşuluyla bile
baş edebilecek bir mimari ortaya koyuyor.
Jeep Wrangler ayrıca 76 cm’ye (30 inç) kadar
su geçiş derinliği ve 1.585 kg’a (3.500-lb) kadar
römork çekme kapasitesi sunuyor.
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Çetaş Trakya’da büyüyor
40 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe başarı ile faaliyet gösteren Türkiye’nin Otomotiv Perakendecisi
Çetaş Otomotiv, Büyükçekmece’den sonra Çorlu’da da Peugeot ve Citroen Yetkili Satıcı ve Servislerini açtı.

C

etaş Otomotiv’in Çorlu ve Trakya
bölgesindeki varlığı ile PSA
Grubu, bölgedeki pazar payını
artırarak kaliteli hizmet anlayışı
ile müşteri memnuniyetini üst
noktalara taşımayı hedefliyor. Çetaş Otomotiv
elde ettiği otomotiv tecrübesini; Peugeot,
Citroen, Opel, Ford, Renault, Dacia, Isuzu
markalarının satış, servis, yedek parça ve ikinci
el fonksiyonları ile temsil eden, Türkiye’nin
bağımsız en büyük bayilik gruplarından biridir.
PSA’nın bölgedeki en büyük bayisi olan Çetaş
Otomotiv bu yeni tesisinde Yeni Peugeot
3008 ve Peugeot 5008 SUV modellerinin
lansmanı ile birlikte Trakya bölgesinde
müşterilerine cazip fiyat ve %0’dan başlayan
kredi faiz oranlarıyla araç sahibi olmalarını
kolaylaştıracak alternatifler sunuyor. Ayrıca
Peugeot 508, Peugeot 308 gibi otomobillerinin
yanı sıra Peugeot Rifter, Peugeot Boxer gibi
Peugeot Ticari modellerini de sergiliyor ve
satışını gerçekleştiriyor.
Lansmanından bu yana
segmentinde konfor
özellikleriyle öne çıkan,
satış rekorları kıran ve
müşteriler tarafından
büyük ilgi gören Citroen

C5 Aircross araçlarda Çetaş Otomotiv’de
cazip fiyatlar ve 20 bin TL’ye varan peşin alım
indirimleriyle bölge halkının araç ihtiyaçlarına
cevap vermekte. Ziyaretçiler Citroen, C3,
Citroen Berlingo, Citroen Jumper modellerini
de inceleyip, bu modellere satın alımı
kolaylaştıracak zengin kredi seçenekleriyle
sahip olabiliyorlar.
İKİNCİ EL’DE 7/24 GARANTİLİ HİZMET
Çetaş, iki yeni markası ile birlikte aynı
zamanda yaklaşık 40 araç teşhir edilebildiği
büyük bir ikinci el showroomunu da bu
yeni tesisinde hizmete açtı. Yeni araç alacak
müşterilerine kolaylık sağlamak için mevcut
araçlarını takas seçeneği ile alıp müşterilerine
kolaylıklar sunuyor. Her marka modelin
satışının yapıldığı bu showroomda tüm
araçların satışı detaylı ekspertizli , garantili
ve 7/24 yol yardım hizmet paketi dahil
yapılmaktadır.

İKİ MARKA, DEV TESİS
Çetaş Çorlu, her iki markası için modern
showroom ve son teknoloji servis alanında
hizmetlerini 3.400 metrekare kapalı, 1.000
metrekare açık olmak üzere, toplamda 4.400
metrekarelik alanda sunuyor. 1.600 metrekare
modern showroomunda aynı anda Peugeot ve
Citroen’in 30 farklı model ve donanıma sahip
aracı sergilenirken, 1.800 metrekarelik servis
alanında aylık 2.500 adedin üzerinde Citroen
ve Peugeot araca servis hizmeti verebilecek
kapasitededir. Bu yeni bayi yatırımında 50
çalışana istihdam sağlanırken, müşterilere en
iyi satış ve satış sonrası hizmeti fark yaratacak
alternatiflerle tam donanımlı bir şekilde
sunmaktadır. Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Tarık Taşar, bu yatırımla amaçlarının
“Tam Anlamıyla Memnun Çetaş Müşterileri”
hissini yaşatmak ve bu doğrultuda “Türkiye’nin
Önde Gelen Otomotiv Perakendecisi”
konumunu pekiştirmek olduğunu belirtti.
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Hem heybetli hem de cimri
BMW, X modellerinin en küçüğüyle bile SUV kullanım hissini sunmayı başarıyor. Küçük hacimli
dizel motoruyla yeni X1, düşük tüketimi, konforlu sürüşü ve yol tutuş yeteneğiyle tam bir BMW.

A

lman lüks otomobil üreticisi
BMW, özellikle son dönemde
ürün gamını ciddi oranda
genişletti. Bu genişleme
hareketinden markanın X
ön ismiyle satışa sunduğu SUV modeller
de nasibini aldı. X modellerinin en küçük
temsilcisi olan X1’i 2010’da pazara sunan
marka, yeni nesliyle yollarda boy gösteren
X1’de vergi avantajlı benzinli ve dizel
motor seçenekleri sunarak, aracı ulaşmayı
kolaylaştırıyor. Tam bir kompakt SUV gibi
görünen X1, tasarımı ve tasarruflu motor
seçenekleriyle pazardaki iddiasını artırdı.
ŞIK TASARIM GENİŞ İÇ MEKAN
Bu ayki konuklarımızdan olan yeni X1,
şık ve sportif bir SUV’nin nasıl görünmesi
gerektiğini gözler önüne seriyor. Yüksek ve
kavisli motor kaputu, klasikleşen BMW böbrek
ızgarası, geniş hava girişine sahip ön tamponu,
gümüş tampon koruyucu kaplaması ve farların
altına yerleştirilen sis farlarıyla çekici bir
tasarıma sahip. M paketle birlikte gelen sportif
detaylar da aracın albenisini artırıyor. Arka
bölümde kavisli bagaj kapağı, profile taşan far
grubu, renkli tampon koruyucusuyla sportif
tasarımını tamamlıyor. Büyük jantlar da sportif
tasarımın olmazsa olmazlarından.

Aracın dışındaki sportiflik iç mekanda
yerini kaliteye bırakıyor. Yüksek oturma
pozisyonuna sahip koltuklar, kısa baldır
desteğine rağmen oldukça rahat. Malzeme ve
işçilik kalitesi bakımından sınıfının zirvesindeki
kokpitte herşey yerli yerinde. Markanın
birçok modelinde kullanılan joystick tipi vites,
X1’de yerini daha uzun kollu bir şanzımana
bırakmış. İç mekanda çok ferah bir yaşam
alanı oluşturmayı başaran Alman üretici,
iç mekandaki genişliği, az da olsa artırmayı
başarmış. Üstelik arka koltukların ileri geri
hareket edebiliyor olmasıyla bagaj veya yaşam
alanını genişletmek mümkün. A 505 litrelik
bagaj hacmi de oldukça kullanışlı. BMW X1,
Türkiye’de 2 farklı motor seçeneğiyle sunuluyor.
Bize konuk olan 1.5 litrelik dizel motor,
sadece 2 çeker olarak satılıyor. 3 silindirli
turbo beslemeli 1.5 litrelik dizel ünite, 116
beygir güç ve 270 nm tork üretiyor. Markanın
başarısını kanıtlamış otomatik şanzımanıyla
kombine edilen motor, 1575 kilogramlık araca
yeterli performansı sağlıyor. 0-100 km/s
ivmelenmesini 11.5 saniyede tamamlayan
araç, saatte 190 kilometre hıza kadar nefesini
tutabiliyor. Performans olarak yeterli olan
motora, şanzımanın hızlı ve sarsıntısız geçişleri
de önemli ölçüde katkı sağlıyor.

ORTALAMA TÜKETİM 4.8 LİTRE
Orta sertlikteki süspansiyon sistemiyle
donatılan araç, yol tutuş yeteneğiyle de dikkat
çekiyor. Sınırlarını zorlayana kadar izinden
çıkmayan araç, dengeli yapısıyla dikkat çekiyor.
Otomobilin otoyol sürüşü de viraj performansı
da oldukça başarılı. Fabrika verilerine göre
aracın ortalama tüketimi 4.8 litre. Aracı
kullandığımız süre boyunca yol bilgisayarına
yansıyan rakam 5.9 litre oldu.
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Skoda Octavia’da melez oldu

Skoda, merakla beklenen yeni nesil Octavia modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı.
Hibrit destekli motorlarla dikkat çeken araç hem tüketimde hem de emisyonda iddialı.

S

koda, merakla beklenen yeni nesil
Octavia modelini Türkiye’de satışa
sundu. Makyajla birlikte daha
yakışıklı bir hal alan model, tasarım
dilinde de değişiklik yapıldığının
vurgusunu yaptı. Model, tamamen yeni
ölçülere kavuştu ve bu sayede daha duygusal
ve dinamik bir tasarıma sahip oldu. Yeniden
tasarlanmış keskin hatlara sahip ön bölümde,
aracın imzasını taşıyan markaya has ön ızgara
ve daraltılmış LED ön farlar dikkat çekiyor.
Skoda Octavia, Türkiye’de Elite ve Premium
olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa
sunuldu. Her iki versiyon da zengin standart
donanımlarıyla öne çıkıyor. Konuğumuz olan
araçta, Bi-LED ön ve LED arka far grubu,
Shift-by-wire şanzıman, 2 kollu DSG yönetme
özellikli direksiyon, 10,25 inç dijital gösterge, 10
inç Bolero multimedya ekranı, kablosuz Apple
CarPlay, KESSY anahtarsız giriş ve çalıştırma,
TOP LED arka far grubu ve dinamik sinyal
lambaları ve 17 inç Rotare Aero alaşım jantlar
yer alıyor.

İÇİ OLDUKÇA FERAH
Yeni model, alışıldık geniş ve ferah kabinini
bir adım daha ileriye taşıyor. Arkada oturan
için ayrılan yaşam alanı da yeterli. Artan diz
mesafesiyle yolculuk daha lüks hale geliyor.
Octavia sedanın bagaj hacmi de 10 litre daha
arttı. 600 litreye ulaşan bagaj aynı zamanda
elektrikli. Donanıma göre sanal pedala da
sahip. Araç, tamamen yenilenen çok kademeli
kabin konseptinde yüksek konfor, kalite ve
teknoloji ön plana çıkıyor. Sürücü ve yolcular
için en rahat yaşam alanını sunmak adına
geliştirilen kabin, aynı zamanda şık tarzıyla da
dikkat çekiyor. Yeni modelde yer alan iki kollu
direksiyon simidi, çok yönlü özelliğiyle 14 farklı
fonksiyonun elleri direksiyondan ayırmadan
yönetilmesini sağlıyor. Orta konsol, kapı kolları
ve ön konsol da yeniden tasarlandı. Kolay
kullanıma sahip, kaydırma özellikli ve yüksek
çözünürlüklü sezgisel dokunmatik ekran,
birçok özelliğe kolay ve hızlı erişim yapılmasını
sağlıyor.

HİBRİT DESTEKLİ MOTOR
Yeni Octavia, Türkiye’de sadece benzinli
motor seçenekleriyle satılmaya başlandı. 1.0
ve 1.5 litrelik motorla dikkat çeken modele bir
de hibrit desteği eşlik ediyor. Konuğumuz olan
1.0 litre TSI EVO e-TEC motor ile hızlanmalar
oldukça başarılı. 7 ileri DSG otomatik
şanzımanla kombine edilen araca 110 beygir
ve 200 NM tork eşlik ediyor. İçten yanmalı
motoru elektrikli motorla kombine eden mild
hybrid özelliği bulunuyor. Bu sayede yakıt
tüketimi ve CO2 emisyon salımı düşürülüyor.
Elektrikli motor, kalkışlarda ve ivmelenmelerde
benzinli motora 12 kW’ya kadar destek oluyor.
Aracın yavaşlaması sırasında veya hareket
halinde gaz pedalı bırakıldığında ise, 48V
batarya şarj ediliyor. Bu sayede ortalama
tüketim 4.3 lt/100 km seviyesine iniyor.

