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İŞİNİZDE YENİ BİR NESİL
KALİTE

AĞIRLIKLAR VE KAPASİTE

İş dünyası değişti. Performans, teknoloji,
güvenilirlik ve sağlamlık mutlak gereklilikler ama
esneklik, rahatlık ve stil de onlardan aşağı
kalmıyor.
Düzenli olarak gelişim gösteren işiniz için ideal
araç Yeni Ducato işte bu nedenle burada.

Kullanması kolay, güvenli ve işinizle birlikte
gelişen ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyum
sağlayarak her mücadelenizde yanınızda.
Yeni Ducato ile iş dünyasının yeni nesli şimdiden iş
başında.

İŞLETME MALİYETİ

VERSİYONLAR

MOTORLAR

Bugün iş hayatında, kaliteden ödün vermeden
maliyetleri kısmak ve kârları artırmak daha önce
olmadığı kadar mutlak gerekli hale gelmiştir. Ducato
pazarda, her türlü ticarette ve kullanımda

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

performansı, maksimum esnekliği, yüksek kapasiteyi,
büyük bir verimi ve azalan maliyetleri garanti
etmektedir.
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KALİTE
Alanındaki otuz yıllık tecrübesi ve son nesilde
yapılmış olan 10,5 milyon kilometreden fazla
deneysel testler sayesinde Yeni Ducato kaliteyi,
sağlamlığı ve güvenilirliği yeni bir seviyeye
çıkarmıştır. Aracın tüm ana bölümlerinde
tasarımının ve yapım tarzının etkileri görülmektedir.
Gövde ve hareketli parçalar sağlamlık, dayanıklılık
ve güvenilirlik anlamında geliştirildiler.
Süspansiyonlar gürültüyü zaman içinde en aza
indirecek şekilde mükemmel hale getirildiler.
Fren sistemi aynı anda gürültüyü azaltıp, performans
ve dayanıklılığı artırmak üzere geliştirildi ve
desteklendi.
Yeni bir pedal ünitesi sayesinde, sürücü gayreti
azaltılarak konfor daha da geliştirildi.
Debriyaj ömrü özellikle daha ağır yükü kaldırmak
üzere hissedilir şekilde uzatıldı. Yeni hidrolik kontrol
ile komponantların ömrü en üst seviyeye çıkarıldı.

ANTİ-UV BOYA

Yeni stilin ilk bakışta sağlamlık ve güvenilirlik
getirdiği görülüyor.
Detaya gösterilen özen yıllar boyunca kalitesini
korumak üzere, UV ışınlarına karşı bir koruma
sağlayan yeni, özel beyaz boyasıyla da ortaya
konuluyor.
Aracın diğer özellik ve yeniliklerine eklenen bu
önemli iyileştirmeler Ducato’nun “Toplam Aidiyet
Maliyeti” ve “Artı Değer” anlamında da kategorisinde
başı çekeceği anlamına geliyor ve Yeni Ducato’yu
daha etkili ve rekabetçi kılıyor.

MULTIJET II TEKNOLOJİSİ

130 MULTIJET
Silindir hacmi: 2287 cc
Tip: Dizel, sıralı 4 silindir
Elektronik kontrollü Common Rail
Multijet II, intercooler ve turboşarjlı
doğrudan enjeksiyon
Zamanlama: DOHC (dişli kayış)
Max. Güç: 96 kW (130 HP) 3600 devirde
Max. Tork: 320 Nm (32,6 kg) 1800 devirde
Emisyon seviyesi: Euro 5

GÜÇLENDİRİLMİŞ GÖVDE

DAHA KONFORLU
PEDAL ÜNİTESİ

STİL VE
FONKSİYONELLİK

YENİ BİR NESLİN MOTORLARI
Yeni Ducato’nun yakıt tüketimi ve emisyon alanlarında
etkili, dinamik ve çevre dostu olan her görev için özel
bir motoru vardır. Bunlar, ikinci nesil Multijet dizel
motorların sunduğu avantajlar. Bu motorlara sahip
versiyonlarda ayrıca vites değiştirme göstergesi de
bulunmakta. Performansının daha da gelişmesi için
Yeni Ducato çeşitli kullanımlara yönelik özel şanzıman

GÜÇLENDİRİLMİŞ
HAREKET BÖLÜMLERİ
GELİŞTİRİLMİŞ FREN
SİSTEMLERİ

GELİŞTİRİLMİŞ
SÜSPANSİYON

kutusu ve aktarma organları da sunuyor. 6 manuel
vitesli şanzıman sayesinde tüm sürüş stillerine kolayca adapte olabiliyor.

EN İYİ HALİNE
GETİRİLMİŞ DEBRİYAJ
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YENİ BİR NESLİN TEKNOLOJİSİ

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

Ürün özellikleri Türkiye pazarında farklılık gösterebilir.

TEKNOLOJİ VE FONKSİYONELLİK
BLUE TOOTH® R ADYO

TABLE T TUTUCU

Her çalışan için, elinin altındaki aletleri, araçları
basit ama verimli şekilde kullanabilmesi son
derece önemlidir. Yeni Ducato’nun yolcu bölümü
onun gerçek kontrol merkezidir. Tüm bilgi ve
eğlence aygıtları, güvenlik ve sürüş yardım
sistemleri
sürücü
koltuğundan
rahatça
ulaşılabilecek şekilde konumlandırılmıştır.
Bluetooth radyo, istediğin müziği USB ve AUX
girişleri sayesinde en sık kullanılan multimedya
formatlarında dinlemeni sağlar.

Tablet bilgisayar taşıyıcı Yeni Ducato’ya mahsus
yeni bir özelliktir. Türünde tek örnek olup,
fonksiyonel tasarımı her tür akıllı telefon ya da
tabletin taşınmasını sağlayabildiği gibi her tür
boyutta kağıt tutmaya da elverişlidir.
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YENİ BİR NESLİN GÜVENLİĞİ

Yeni Ducato daima maksimum güvenlik
ve performansla sürüş anlamına gelir.
En ileri kontrol ve güvenlik teknolojisiyle
donatılmıştır.

ŞERİT DEĞİŞİKLİĞİ UYARMA SİSTEMİ (LDWS)
Görüşün kötü olduğu hava şartlarında dahi, aracın
şeridinden çıktığını saptayan sistemdir. Tehlike
yaratabilecek bir durumda sesli ve görüntülü bir sinyal
sürücüyü uyarır.

TRAFİK İŞARETLERİ TANIMA SİSTEMİ (TSR)
Bu sistem araç içi kamerayı kullanarak hız limiti ve
sollama işaretlerini önceden algılayıp ön paneldeki ekrana
aktararak sürücüye destek olur.

UZUN FAR IŞIĞI KONTROLÜ
Bu sistem ön farların yanması ve sönmesini kontrol eder.
Karşıdan gelen araçları otomatik olarak tanıyarak, gece
sürüşlerinde görme kapasitesini artırırken ışık parlaması
riskini aza indirir.

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

ELEKTRONİK DENGE KONTROLÜ (ESC)
Sistem acil durumlarda, örneğin yolda olabilecek
beklenmedik bir engelden sakınmak üzere yapılan ani
dönüş manevralarında, aracın dengesini koruyarak
yolda tutmak üzere devreye girer. Yanal hızlanma, sürat,
direksiyon hâkimiyeti ve açısı gibi değerleri işler ve
gerektiğinde sürüş torku ve fren sistemine müdahale
ederek aracın dengesini en iyi seviyeye getirmeye
çalışır. Sistem, Yük Dağılımı Kontrol Sistemi (LAC),
Savrulma Azaltıcı (ROM), Antipatinaj Sistemi (ASR),
Motor Fren Torku Düzenleyici (MSR), yokuşta kalkışlarda
kaymayı önleyen Hillholder ve fren destek sistemi HBA
fonksiyonlarını içermektedir.

SAVRULMA AZALTICI (ROM)
Savrulma riskinin daha fazla olduğu durumlarda ESC
sisteminin yeni yardımcısı.

HILLHOLDER
Yokuşta aracın arkaya kaymasını önlemek üzere el freni
çekmeye gerek kalmadan frenleme yapar.

YÜK DAĞILIMI KONTROL SİSTEMİ (LAC)
ESC sistemine entegre olan Yük Dağılım Kontrol Sistemi
yolculuk esnasında aracın özellikle toplam ağırlık ve
ağırlık merkezi anlamında yük durumunu belirler. Bu
parametrelere dayanarak ABS, ASR ve ESP
fonksiyonlarına daima ve mümkün olduğunca etkili
olmaları için yeni değerler hesaplayarak müdahale
eder.
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YENİ BİR NESLİN STİLİ
Yeni Ducato çarpıcı bir tasarım içinde, stilin
fonksiyonellikle buluştuğu gösterişli hatlar, dinamik,
sağlam bir karakterle yenilikçi bir görüntü ortaya

koyuyor. Stil kavramının Yeni Ducato’nun olmazsa
olmazlarından olduğunu anlamak için tamponlarına,
ızgarasına ve ön farlarına bir bakış atmak yeterli.

DÖRT PARÇADAN OLUŞAN ÖN KISIM

Izgaraya ek olarak ayrı ayrı çıkarılabilen üç parçadan oluşan yeni tampon, tasarımıyla en yüksek
oranda koruma sağlayacak, bakımı hızlandıracak ve maliyetleri düşürecek şekilde tasarlandı.

Ön çamurluk minimal yapıda olup kompakt, koruyucu ve çarpışma testlerinin gösterdiği gibi oldukça
etkilidir. Farların yüksek konumu hem daha iyi bir aydınlatma sağlarken hem de küçük kazalarda
hasar görmemesini sağlamaktadır. Yeni Ducato bu açıdan sınıfındaki en iyi tasarıma sahiptir.

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.
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TAŞIMACILIĞIN YENİ NESLİ
Yeni Ducato her tür işe basitçe ve etkili şekilde
adapte olmak üzere tasarlanmıştır. Modern ve
fonksiyonel görüntü, yüksek güvenilirlik, daha
fazla rahatlık sağlayan yeni iç mekan ve en yeni
güvenlik çözümleri.
Sınıfının daima önünde olan performansı sağlayan
sayısız dingil mesafesi, farklı kapasite ve donanım

HACİM

ALAN

BOYUT

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

AĞIRLIK

kombinasyonları mevcuttur. 3 ayrı dingil
uzunluğuna sahip 8 m3’ten 17 m3’e 5 ayrı hacim
sunan, 3 ayrı tavan yüksekliği ve kullanım amacına
en uygun 2 motor seçeneğiyle Yeni Ducato Van
işiniz için biçilmiş kaftandır.

YENİ DUCATO
Azami yüklü ağırlık (kg)
3500

İstiap haddi (kg)

Ön dingil taşıma
kapasitesi (kg)

1335 - 1570

Arka dingil taşıma
kapasitesi (kg)

2100

2400

Yeni Ducato, 3 farklı dingil mesafesi, 4 farklı uzunluk, 3 farklı yükseklik seçeneği ve 1570 kg’a varan istiap
haddi ile farklı nakliye ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumdadır.

A

B
C
B
A
D
E

D

Yükleme Bölümü İç Ölçüleri
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)
Davlumbaz aralığı
Eşik yüksekliği
Yan kayar kapı genişliği (mm)
Yan kayar kapı yüksekliği (mm)
Arka kapı genişliği (mm)
Arka kapı yüksekliği (mm)

Van 8 m3

Van 11,5 m3

Van 13 m3

Van 15 m3

Van 17 m3

2.670
1.870
1.662
1.422
535
1.075
1.485
1.562
1.520

3.120
1.870
1.930
1.422
540
1.250
1.755
1.562
1.790

3.705
1.870
1.932
1.422
555
1.250
1.755
1.562
1.790

4.070
1.870
1.932
1.422
560
1.250
1.755
1.562
1.790

4.070
1.870
2.172
1.422
560
1.250
1.755
1.562
2.030

C
E

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.
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Teknik özellikler

DONANIMLAR
DIŞ
15” jant

8 m3

11,5-13-15-17 m3

S
S

16” jant
Çift parabolik halojen farlar

S

S

Entegre sinyal lambalı çift kollu dış dikiz aynaları

S

S

3. stop lambası

S

S

Kilitli yakıt deposu kapağı

S

S

Metalik boya

O

O

Yan koruma çıtaları

S

S
S

Çamurluk üstü koruma çıtaları
3 parçadan oluşan ön tampon

S

S

270º açılan arka kanatlı kapılar

O

O

Sac arka kapılar

S

S

Yarım boy jant kapağı

S

S

Derinliği ayarlanabilir hidrolik direksiyon

S

S

Bluetooth’lu radyo

S

S

Orta konsolda AUX/USB girişi

S

S

Orta konsolda bardak tutucu

S

S

Sürücü koltuğu altı eşya gözü

S

S

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu

S

S

Bel ayarlı ve kolçaklı sürücü koltuğu

S

S

İkili yolcu koltuğu

S

S

Yük bölmesi aydınlatması

S

S

Orta koltuk sırtlığının masaya dönüşebilmesi

S

S

Kapı cepleri

S

S

Sürücü arkası sac bagaj ara bölmesi

S

S

Ön konsolda evrak tutucu

S

S

İÇ

FONKSİYONEL / ELEKTRİK
Elektrikli ön camlar

S

S

Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme

S

S

Elektrik kumandalı ve rezistanslı dış dikiz aynaları

S

S

Yol bilgisayarı

S

S

Ön panelde ilave 12 Volt elektrik çıkışı

S

S

Çakmak ve kül tablası

S

S

Manuel klima

O

O

Üç noktadan bağlantılı yükseklik ayarlı emniyet kemerleri

S

S

Gündüz farı

S

S

Yükseklik ayarlı ön koltuk kafalıkları

S

S

Viraj denge mili

S

S

4 sensörlü ABS + EBD

S

S

Sürücü hava yastığı

S

S

ESC (Elektronik Denge Kontrol Sistemi)

S

S

ROM (Devrilme Önleyici Sistem)

S

S

ASR (Antipatinaj Sistemi)

S

S

Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

S

S

HBA (Panik Fren Destek Sistemi)

S

S

LAC (Yük Denge Kontrol Sistemi)

S

S

MSR (Motor Tork Düzenleyicisi)

S

S

İleri Görüş ve Güvenlik Paketi: Uzun far tanıma Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi,
Şerit Takip Uyarı Sistemi, Led Gündüz Farı ve Sis Farı

O

O

GÜVENLİK

MOTOR ÖZELLİKLERİ
Motor tipi
Yakıt besleme
Silindir hacmi (cc)
Maksimum güç hp- d/d
Maksimum tork Nm (kgm) - d/d
Sıkıştırma oranı
Akü kapasitesi 12V (Amper-saat)
Debriyaj tipi
Çekiş
Şanzıman
Şanzıman oranları
1. vites
2. vites
3. vites
4. vites
5. vites
6. vites
Geri vites
Son dişli oranı
Direksiyon sistemi
Emisyonlar
Yakıt tankı kapasitesi (lt)
Lastikler
FRENLER VE SÜSPANSİYONLAR
Fren sistemi
Ön fren
Arka fren
Ön süspansiyon
Arka süspansiyon

130 Multijet
4 silindirli Multijet motor, 16V
Turbo kompresör ve intercooler ile elektronik kontrollü Common Rail direkt enjeksiyon
2287
130-3600
320-1800
19,0:1
95
Hidrolik devre ayırıcı mekanizmalı monodisk
Ön tekerleklerden
6 ileri vites + geri vites
3,727:1
1,952:1
1,290:1
0,875:1
0,673:1
0,585:1
3,154:1
5,231:1
Hidrolik Kremayer
Euro 5+
90
215 / 70 R15 (8 m3) | 215/75 R16
4 disk fren ve EBD’li ABS
D280(8 m3) | Hava Kanallı Disk D300
Disk (D280)
MacPherson tipi bağımsız, teleskopik amortisörlü, viraj denge milli
Boru şeklinde sabit dingil, parabolik yaprak yaylı

PERFORMANS, BOYUTLAR VE AĞIRLIK
PERFORMANS VE YAKIT TÜKETİMİ
Maksimum hız (km/s)*
Yakıt Tüketimi NEDC (l/100 km)
Şehiriçi (l/100 km)
Şehirdışı (l/100 km)
Ortalama (l/100 km)
CO2 emisyonu NEDC (g/km)
Dış Ölçüler
Hacim (m3)
Gövde uzunluğu
Aks mesafesi (mm)
Toplam yükseklik (mm)
Toplam uzunluk (mm)
Toplam genişlik (Aynalar hariç) (mm)
Ön dingil tampon mesafesi
Arka dingil tampon mesafesi
Ağırlıklar
Taşıma kapasitesi (kg)
Yürür vaziyette kütle (kg)*
Maksimum yüklü ağırlık (kg)
Ön dingil taşıma kapasitesi (kg)
Arka dingil taşıma kapasitesi (kg)

DÖŞEME RENGİ

Van 8 m3

Van 11,5 m3

Van 13 m3

Van 15 m3

Van 17 m3

155

150

150

150

145

7,8
5,6
6,4
170

8,2
6,3
7
183

8
Kısa
3000
2254
4963
2050
948
1015

11
Orta
3450
2524
5413
2050
948
1015

13
Uzun
4035
2524
5998
2050
948
1015

15
Extra Uzun
4035
2524
6363
2050
948
1380

17
Extra Uzun
4035
2764
6363
2050
948
1380

1555
1945
3500
1850
2000

1460
2040
3500

1410
2090
3500
2100
2400

1365
2135
3500

1335
2165
3500

GÖVDE RENGİ

8,4
6,3
7,1
186

* 75 kg sürücü ve yakıt dahildir.

549 Ducato Beyazı
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157 KREP GRİ

FIAT HİZMETLER
Fiat marka araçlara özel bu ürün ile aracınızda cam dahil
oluşabilecek tüm hasarların Fiat Yetkili Servisleri’nde ve
orijinal parça kullanılarak onarılmasını garanti altına alırsınız.
Kasko kapsamında alacağınız hizmetlerde servis önceliği
sağlanır ve düşük maliyetli işlemlerde eksper tayin
edilmeksizin onarıma başlanır.

Uzatılmış Garanti hizmeti; ister yeni satın aldığınız ister
kullanmakta olduğunuz mevcut Fiat aracınızın garantisini
çok cazip fiyatlar ve ödeme seçenekleri ile uzatabilmenizi
sağlayan bir hizmettir.

Nerede olursanız olun, 365 gün 24 saat yanınızdayız.
Aracınızda herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda tek
yapmanız gereken Acil Servis hattımızı arayarak
operatöre bulunduğunuz yeri bildirmektir.

Fiat Yol Yardım Ekstra ile Acil Yol Yardım hizmetinizi
1yıl daha uzatabilirsiniz. Böylece yolculuklarınızda
karşılaşma ihtimaliniz olan tüm olumsuzluklara karşı
güvence altına alınmış olursunuz.

Fiat’ta otomobilinizi servise bıraktığınızda
araçsız kalmazsınız. Yedek araç temini için çok sayıda
formalite ile uğraşmak zorunda kalmadan, Fiat’ın
uygun fiyat ile sağlayacağı özel yedek aracınız size
eşlik eder, aracınızın yokluğunu hissettirmez.

Yılın 365 günü Türkiye’nin her yerinden 444 22 55 no’lu
telefonu arayıp, araçlarımız, hizmetlerimiz ve bayi ağımız ile
ilgili bilgi alabilirsiniz.

Araçların motorlarında zamanla oluşan kurum
ve karbonlar, Fiat servislerinde el değmeden
temizlenir. Böylece motorun gücü ve çekişi artar,
yakıt tüketimi düşer, sürüş konforu yükselir.

Fiat Oto Koruma hizmeti sayesinde antibakteriyel araç
içi temizlik ve koruma ile arabanızda hijyen sağlarsınız.
Aracınızın boya parlatma, koruma ve çizik giderme işlemlerini
yaptırabilir, motor temizleme ve parlatma işlemleriyle
aracınızı ilk günkü parlaklık ve görünümüne kavuşturursunuz.

Akaryakıtınızı sürekli olarak Opet istasyonlarından alın,
akaryakıttan kaynaklanabilecek hasarlara karşı onarım
maliyetleri size yansımasın.

FIAT yetkili servislerinin montaj ve bakım güvencesi ile
gerçekleştiren LPG dönüşümünden sonra aracınızın “3 yıl
/ 150.000 km” garantisi devam eder. LPG kiti dönüşüm
operasyonları FIAT yetkili servislerinde FIAT garantisi altında
gerçekleştirilir. LPG kitine ait bakım ve onarım işlemleriniz için
de FIAT yetkili servisleri sizlere en iyi hizmeti verir.

LPG

Muayene zamanı gelen aracınız yasal muayene
standartlarına göre kontrol edilir. Muayeneye engel
olacak bir durum tespit edilirse giderilir. İsterseniz
aracınızın muayene işlemleri sizin adınıza takip edilir,
muayene etiketi alınır.

TELEPATHY

FAR
PARLATMA

ARAÇ ALTI
İZOLASYON

www.otoeksper.com.tr

EKSPERTiZ

Fiat Telepathy aracınızın durumu, verimliliği ve güvenliğini sizin
rahat etmeniz için 7 gün 24 saat kontrol eder ve sizi bilgilendirir.
Fiat Telepathy birbirinden farklı çok sayıdaki katma değerli hizmeti
bir bütün halinde sunmaktadır.
www.fiattelepathy.com
Far camının dış yüzeyi, zamanla farın ısısından ve güneş
ışınlarından dolayı oksitlenme yapar ve farın dış yüzeyinde
zar gibi bir renk solması ve matlaşma oluşur. Far Temizleme
Hizmeti ile matlaşan, sararan ve çizilen far camları orjinal
görünümüne kavuşturulmaktadır. Bu sayede hem estetik bir
görünüm hem de net bir aydınlatma sağlanır.

2. el araç alım ve satım sürecindeki ekspertiz kontrolünü
profesyonel şekilde karşılar. Fiat servislerinde yapılan
kontroller sonucunda aracın dış görünümü, fren sistemi,
elektrik sistemi, direksiyon sistemi, sıvı kontrolleri, görüş
alanı, motor ve diğer kritik noktalar hakkında detaylı bir rapor
sunulur.

Mini Onarım Hizmeti ile Fiat’ınızın kaportasında,
boyasında ve plastik parçalarında oluşan küçük çaplı
hasarlar düşük fiyatlarla onarılır, aracınızın orijinalliği
korunur.

CAM/BOYA
KORUMA FiLMi

Şeffaf veya renkli güvenlik filmi, renkli cam filmi ve boya
koruma filmi (kaput filmi) seçeneklerimiz ile hem aracınıza
estetik bir görünüm katarsınız hem de aracınızı çizilmelerden,
UV ışınlarından, güç uygulayarak kırılmalardan, kum ve
tozdan oluşacak hasarlardan korursunuz.

Yolculuğunuz boyunca zemin şartları ve lastiklerden
kaynaklanan gürültüye maruz kalırsınız. Fiat araç altı
izolasyon hizmeti sayesinde yoldan kaynaklanan sesler
azalır, sürüş keyfiniz artar. Üstelik araç altı yıpranmasını
geciktirerek aracınıza ek bir koruma sağlar.
Müşteri memnuniyetini ve tam hizmet esasını ilke
edinen Otoeksper ile 2. el araçlara zahmetsizce
sahip olur, Otoeksper güvencesi taşıyan araçların
keyfini çıkarırsınız. Otoeksper bayilerinde;
motorundan kaportasına kadar titiz bir ekspertiz
işleminden geçirilmiş olan 2. el araçlar beğeninize
sunulur. Beğendiğiniz aracın çalıntı, hacizli ya
da rehinli olması, vergi borcunun bulunması gibi
hukuki risklere karşı korunursunuz. Trafik tescil
işlemleri, sizin adınıza Otoeksper tarafından

Koç Fiat Kredi ile hayalinizdeki
otomobile showroom’dan çıkmadan
kolayca sahip olabilirsiniz. Koç Fiat
Kredi’nin getirdiği alternatif çözümler
sayesinde size en uygun çözüm
paketini hemen belirleyip en az evrak
ve imza garantisi ile işlemlerinizi
başlatabiliyorsunuz. Duruma göre

Kredi: 8 yaş ve üstü araçlar için kredi imkanı.
gerçekleştirildiği için bürokratik işlere zaman
ayırmanıza gerek kalmaz. Arzu ettiğiniz takdirde,
seçiminizi garantili olarak satışa çıkarılan araçlardan Oto Kuaför: Tüm araçlar için görünüm yenileme ve
yana kullanırsınız.
detaylı temizlik hizmeti.
Otoeksper bayilerinde sunulan hizmetler:
Ekspertiz: Motorundan kaportasına kadar titizlikle
kontrolü yapılmış araç satışı.
Takas: Her marka binek ve hafif ticari
araç için takas imkanı.

Garanti: Ekspertiz sonucunda onay alan araçların
garantili satışı.
Yol Yardımı: Garantili satılan araçlar için 1 yıl
boyunca 7 gün 24 saat yol yardım hizmeti.

aracınızın anahtar teslim fiyatının
bünyesinde yürüten Koç Fiat Kredi’nin
hedefi, aracınızın satın alma sürecinde
%100’üne varan kefilsiz kredi
kullanma imkanınız var. İkinci el araç yaşadığınız keyif ve güven duygusunu
finansman temininde de hissettirmek
alımlarınızda ise 8 yıla kadar her
marka araca 36 ay vadeli kredi olanağı ve bu güzel başlangıçta sizlere
mükemmellik sağlamaktır.
sunuluyor.
Hepsi kendi alanında uzman dinamik
kadrosuyla tüm operasyonunu kendi

Estetik ve kullanışlı aksesuar... Aracınızı kişiselleştirerek ek kullanım kolaylığı getiren ve aracınıza estetik görünüm sağlayan
kalitesi onaylanmış geniş ürün yelpazesi ve garantili orijinal aksesuarlar.

HİZMETLER

